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PREFÁCIO 

 

A elaboração de artigos científicos submetidos a periódicos indexados foi a forma 

escolhida para a elaboração desta tese de doutoramento, de acordo com a Resolução nº 1, de 

26 de novembro de 2003, da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa da Universidade 

Federal de São Paulo. 

 Este formato de tese cumpre com o objetivo precípuo de apresentar o trabalho para a 

defesa, ao tempo em que estimula a produção de conhecimento, a redação científica e a 

disseminação deste conhecimento, especialmente no meio acadêmico, com ganho de tempo, 

recurso tão precioso nos dias de hoje. 

 Dessa forma, foram produzidos cinco manuscritos, já submetidos para avaliação por 

parte do corpo editorial de periódicos científicos da área de saúde coletiva, com conceitos A e 

B Qualis Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – 

Capes. Estes trabalhos abordam e exploram os seguintes eixos da assistência farmacêutica 

pública: financiamento, alocação de recursos, políticas de assistência terapêutica 

farmacológica e gestão. 

 O primeiro artigo “Financiamento da assistência farmacêutica no sistema público de 

saúde do Brasil”, submetido à Revista Panamericana de Salud Pública, descreve e discute a 

evolução do financiamento da assistência farmacêutica no Sistema Único de Saúde – SUS. A 

abordagem envolve a análise do montante de recursos monetários alocados pela União, 

estados, Distrito Federal e municípios, ou seja, da origem dos recursos e da participação de 

cada esfera no financiamento. Além disso, compara o valor total per capita alocado para a 

aquisição de medicamentos no SUS ao de outros países com sistema universal de saúde. 



12 

 

 No segundo trabalho, já não importa a origem do recurso financeiro, ou seja, que ente 

federado está aportando os valores, mas sim que esfera os está executando. Em outras 

palavras, analisa-se o valor alocado pelas esferas de governo em aplicações diretas, ou seja, 

em aquisições de medicamentos pelo próprio ente federado, o que possibilita análise mais 

detalhada das diferenças do gasto per capita entre estados e entre municípios de portes 

diferenciados, em termos de população. Este artigo foi submetido à Revista de Saúde Pública. 

 O terceiro manuscrito analisa a cobertura da assistência terapêutica farmacológica no 

SUS, partindo do perfil de morbidade hospitalar tabulado e de uso pelo sistema de saúde, 

segundo a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à 

Saúde (CID-10), e da verificação de existência de política de assistência terapêutica para 

tratar as doenças e agravos. Este trabalho foi submetido à Revista Panamericana de Salud 

Pública. 

 No quarto artigo, encaminhado para avaliação do corpo editorial da Revista Ciência & 

Saúde Coletiva, o olhar volta-se para a gestão. Descreve-se e analisa-se a gestão da assistência 

farmacêutica em alguns municípios brasileiros, produzindo-se mais evidências sobre 

problemas que podem comprometer o acesso da população a medicamentos. 

 Por fim, fez-se recorte da análise da gestão municipal para municípios que cumprem 

determinação judicial para o fornecimento de medicamentos, fazendo-se discussão minuciosa 

sobre a relação entre gestão da assistência farmacêutica e ações judiciais. Este quinto artigo 

foi submetido à Revista de Saúde Pública. 

 A descrição dos métodos empregados, a apresentação dos resultados e a discussão são 

parte de cada manuscrito, o que possibilitou o aprofundamento do tema, sem prejuízo para a 

conexão entre os eixos da assistência farmacêutica estudados e os objetivos do trabalho como 

um todo. 
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 Além dos artigos que constituem o corpo da tese, também foi estruturado um capítulo 

contendo revisão da literatura (capítulo 3), o qual antecede os artigos, e outro para os 

apêndices (capítulo 7), constituído de instrumentos e textos desenvolvidos neste trabalho, que 

melhor se enquadram em capítulo à parte ao conteúdo principal. As considerações finais são 

apresentadas no capítulo 5, estabelecendo-se mais uma vez a conexão entre as dimensões 

financiamento, alocação de recursos, políticas de assistência terapêutica farmacológica e 

gestão da assistência farmacêutica. 

 Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal 

de São Paulo, protocolo nº 1490/07. 
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RESUMO 

Objetivos. Descrever e discutir a política de financiamento e gestão da assistência 

farmacêutica do Sistema Único de Saúde – SUS, segundo sua adequação para assegurar o 

direito do cidadão à assistência terapêutica integral. Métodos. Foram utilizados dados de 

execução orçamentária, obtidos de dois sistemas de informação, a fim de apresentar os valores 

alocados pelas esferas de governo para a aquisição de medicamentos. Análise mais detalhada 

foi feita para a modalidade de aplicação direta, comparando-se os valores alocados per capita 

entre os estados e entre municípios com portes diferenciados de tamanho de população. Um 

questionário eletrônico foi utilizado para a coleta de dados sobre a gestão da assistência 

farmacêutica. Resultados. Houve aumento do gasto com medicamentos no SUS de 2005 a 

2009, a participação em relação ao gasto total com ações e serviços públicos de saúde foi de 

7,8% em 2008 e o gasto per capita com medicamentos é inferior ao de países que têm sistema 

universal de saúde. Verificou-se que a média do gasto per capita dos municípios que têm até 

5 mil habitantes é 3,9 vezes maior que daqueles com mais de 500 mil habitantes e 

comprovou-se a existência de lacunas quanto à cobertura por política de assistência 

terapêutica para algumas doenças. Foram identificados problemas na gestão da assistência 

farmacêutica. Conclusão. Há limitações no financiamento e gestão da assistência 

farmacêutica no SUS, que podem comprometer o acesso a medicamentos, seu uso racional e, 

conseqüentemente, o direito à assistência terapêutica integral. 

 

Descritores 

Sistema Único de Saúde. Financiamento da Saúde. Assistência Farmacêutica. Direito à Saúde. 

Gastos em Saúde. Políticas Públicas de Saúde.  
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ABSTRACT 

Objectives. Describe and discuss the policies of funding and management of pharmaceutical 

services in the Unified Health System - SUS, according to their suitability to ensure the 

citizen's right to integral therapeutic assistance. Methods. We used data of budget from two 

information systems in order to display the values assigned by governments for purchase of 

medicines. More detailed analysis was made to the form of direct application, comparing the 

amounts allocated per capita among states and among municipalities with different sizes of 

population. An electronic questionnaire was used to collect data on the management of 

pharmaceutical services. Results. There was an increase in drug spending in the SUS from 

2005 to 2009. The drug spending participation in relation to total spending on actions and 

public health services was 7.8% in 2008 and per capita spending on drugs is lower than in 

countries that have universal health system. It was found that the average per capita 

expenditure of the municipalities that have up to 5000 inhabitants is 3.9 times greater than 

those with more than 500 000 inhabitants. It was proved the existence of gaps in the 

therapeutic assistance coverage for some diseases. Problems were identified in the 

management of pharmaceutical services. Conclusion. There are limitations in funding and 

management of pharmaceutical services in the SUS, which may undermine access to 

medicines, their rational use and, consequently, the right to integral therapeutic assistance. 

 

Key words 

Unified Health System. Health Financing. Pharmaceutical Services. Right to Health. Health 

Expenditures. Health Public Policy. 
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1. INTRODUÇÃO 

Nos últimos anos os gestores do Sistema Único de Saúde (SUS) têm vivenciado 

processo de aumento da ação do Poder Judiciário, determinando que ofereçam tratamentos 

aos cidadãos, independentemente do fato das intervenções terapêuticas constarem em políticas 

públicas. O argumento utilizado para embasar tais demandas é de que para garantir o direito 

constitucional à saúde é preciso fornecer todos os medicamentos ou outros procedimentos 

solicitados. 

 Esta interpretação do direito à saúde está associada ao senso comum de que o Estado 

deve fornecer qualquer produto farmacêutico disponível em mercado nacional ou não, 

desconsiderando que a Constituição determina que para assegurá-lo são necessárias políticas 

públicas. Também desconsidera elementos técnicos, tais como, evidências científicas de 

eficácia, efetividade e custo-efetividade para eleição de uma determinada intervenção 

terapêutica. 

 Essas solicitações fundamentam-se no Art. 196 da Constituição Federal, o qual trata 

do direito à saúde. Para o senso comum, e no geral o Judiciário, o fato da Constituição 

determinar que a “saúde é direito de todos e dever do Estado” basta para que toda e qualquer 

demanda por tecnologia em saúde seja atendida. Não se considera que também o Art. 196 

determina que este direito deve ser garantido mediante políticas econômicas e sociais. 

 O fato é que o deferimento indiscriminado de sentenças judiciais para o fornecimento 

de medicamentos, por exemplo, além de desorganizar a estrutura administrativa colocada a 

serviço do cidadão por parte do Poder Executivo e, neste caso, gestores federal, estaduais e 

municipais do Sistema Único de Saúde – SUS, também provoca ineficiências e iniqüidade na 

alocação dos recursos. Aqueles que têm maior escolaridade, renda e residem nas áreas de 

maior inclusão social têm acesso mais facilitado ao Judiciário e demandam mais o 
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fornecimento desses produtos farmacêuticos. O resultado é que esses grupos acabam 

capturando mais recursos da saúde que outros em situação social desfavorável, para os quais a 

política pública deveria se orientar a fim de reduzir as desigualdades no acesso aos serviços de 

saúde e, conseqüentemente, as iniqüidades. 

 Além disso, como no geral não se leva em consideração o fato de existir ou não uma 

política pública para tratamento da doença, o SUS acaba adquirindo e fornecendo 

medicamentos para os quais ainda não existem evidências suficientes de sua eficácia, 

efetividade e segurança. Outro aspecto importante é que vários medicamentos comprados 

devido às decisões judiciais são menos eficazes e seguros, porém mais caros que outros já 

incorporados nas políticas públicas e disponíveis à população nos serviços de saúde. 

Em um contexto de escassez de recursos, que não é fictício, tal situação não parece 

razoável. Sabe-se o quanto as novas tecnologias impactam nos orçamentos dos sistemas de 

saúde, tanto de países desenvolvidos quanto daqueles em desenvolvimento. Sabe-se também 

que muitas dessas tecnologias não são melhores em termos de efetividade que outras já 

existentes e, acima de tudo, que há muita pressão para que elas ganhem mercado, sendo 

utilizadas por mais pessoas. Assim, o resultado é que para fornecer determinados produtos 

para poucos pacientes, pode-se deixar de atender a milhares com os medicamentos constantes 

na política existente. 

Entretanto, embora essa interpretação do direito à saúde ainda seja freqüente, surgem 

no país entendimentos contrários a ela, tanto por parte de juízes quando justificam o 

indeferimento de alguma ação judicial, quanto de estudiosos do direito constitucional que 

enfatizam a impossibilidade de garantia deste direito que não por meio de políticas públicas, 

frente à escassez de recursos do Estado. A audiência pública promovida pelo Supremo 

Tribunal Federal, em 2009, contribuiu também para este entendimento, em virtude da 
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promoção de amplo debate em que vários setores da sociedade puderam discorrer sobre os 

limites à garantia do direito à saúde.  

Dessa forma, considerando que o Estado precisa lidar com a escassez de recursos, que 

o limite de sua capacidade de gasto é dado pela arrecadação de tributos e que a saúde compete 

com outras áreas também relevantes como educação, saneamento, habitação, segurança 

pública, entre outras, é perfeitamente aceitável que para assegurar o direito à saúde, universal 

em nosso caso, tenha que existir políticas públicas, para prevenir, promover e recuperar a 

saúde. 

 Por outro lado, no campo acadêmico, os estudos publicados até o momento revelam 

que parcela considerável dos medicamentos demandados por meio de ações judiciais está 

contemplada nas políticas públicas existentes e outra se refere a tratamentos de doenças não 

cobertas pelo SUS. 

 Portanto, é evidente que a questão é muito complexa e não se limita apenas à 

interpretação do direito à saúde por parte do Poder Judiciário. Historicamente o SUS tem sido 

alvo de várias reportagens e estudos que mostram os problemas para se garantir o acesso da 

população aos medicamentos (os que constam nas políticas). Assim, é claro que parte das 

demandas judiciais se justifica, na medida em que o Judiciário age para garantir que o cidadão 

tenha acesso aos medicamentos que constam nas políticas públicas e que por alguma 

dificuldade de gestão ou de financiamento não tenham sido fornecidos.  

Nesse caso, se as políticas públicas são necessárias à garantia do direito constitucional 

à saúde, até mesmo porque não é racional dos pontos de vista terapêutico e econômico 

fornecer todos os produtos farmacêuticos ou procedimentos existentes, interessa avaliar em 

que medida as políticas públicas formuladas e implementadas pelo Estado estão cumprindo o 

seu papel. 
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 Também é relevante analisar se o financiamento é suficiente e a gestão das políticas, 

por meio da assistência farmacêutica, é adequada a fim de garantir o acesso aos 

medicamentos. Há algumas evidências de que tanto problemas no financiamento quanto na 

gestão da assistência farmacêutica podem limitar e comprometer este acesso.  

Portanto, é de fundamental relevância aprofundar o conhecimento sobre as questões 

apontadas, gerando dados e informações úteis para orientar o debate e indicar aspectos da 

gestão do SUS que precisam ser melhorados, a fim de assegurar o direito do cidadão à 

assistência terapêutica integral. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo Geral 

Descrever e discutir a política de financiamento e gestão da assistência farmacêutica 

do SUS, segundo sua adequação para assegurar o direito do cidadão à assistência terapêutica 

integral, como parte do direito à saúde (garantido mediante políticas públicas). 

 

2.2. Objetivos específicos 

a) Discutir a evolução do financiamento da assistência farmacêutica no SUS; 

b) Discutir a aplicação direta de recursos financeiros pelos entes federados para a 

aquisição de medicamentos no SUS; 

c) Contribuir para a análise da cobertura da assistência terapêutica no SUS, 

identificando possíveis problemas quanto à ausência de definição de tratamento 

farmacológico para algumas doenças, de forma a sinalizar para a necessidade de 

avaliação da incorporação de medicamentos e contribuir para que se efetive o 

direito constitucional à saúde, inclusive à assistência terapêutica; 

d) Analisar a gestão da assistência farmacêutica em alguns municípios brasileiros, 

produzindo mais evidências sobre problemas que podem comprometer o acesso a 

medicamentos; 

e) Analisar a gestão da assistência farmacêutica em alguns municípios brasileiros que 

cumprem determinações judiciais para o fornecimento de medicamentos, 

aprofundando mais a discussão sobre a relação entre gestão da assistência 

farmacêutica e ações judiciais.   
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3. REVISÃO DA LITERATURA 

3.1. Modelo biomédico de atenção à saúde 

Segundo Capra (2006), a origem do modelo biomédico, alicerce da medicina moderna, 

está na influência do modelo cartesiano sobre o pensamento médico. Daí a medicina passou a 

se concentrar em partes cada vez menores do corpo, especializando-se e, perdendo de vista a 

noção de cura, que necessita de abordagem mais holística do indivíduo. O autor enfatiza que a 

maior mudança na história da medicina ocidental ocorreu com a revolução cartesiana, em que 

a divisão entre corpo e mente levou os médicos a se concentrarem no corpo como uma 

máquina, negligenciando os aspectos psicológicos, sociais e ambientais da doença. 

Ainda de acordo com o autor, a medicina do século XX caracteriza-se pela progressão 

da biologia até o nível molecular. Isso trouxe avanços, dentre eles o desenvolvimento de 

medicamentos e vacinas para combate às doenças infecciosas. Entretanto, o entusiasmo com 

essas descobertas iniciais dificultou a percepção de que os medicamentos também causam 

efeitos não desejáveis e que, embora controlem sintomas, não têm efeito sobre os distúrbios 

subjacentes. As cirurgias também avançaram e, nesse contexto, observou-se a crescente 

dependência da medicina em relação à alta tecnologia, com impactos tanto de natureza técnica 

quanto social, econômica e moral. 

Capra questiona a real contribuição dessa medicina para a saúde da população e, 

pondera que, mesmo no caso das doenças infecciosas, a redução observada está mais 

associada à melhoria do padrão de nutrição, das condições de higiene e saneamento e da 

preocupação com o meio ambiente do que com a assistência médica. Conclui que da relação 

entre medicina e saúde parece que as intervenções biomédicas, embora sejam úteis em 

emergências individuais, contribuem pouco para a saúde de populações inteiras. Com o 

surgimento das doenças crônico-degenerativas ficou evidente a limitação da estrutura 
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conceitual biomédica para lidar com elas e nesse processo de redução da enfermidade 

(condição do ser humano total) à doença (condição de determinada parte do corpo), os 

médicos perderam o foco no paciente e tratam suas doenças. Crêem que a cura da doença 

requer alguma intervenção externa específica e no geral são incapazes de enxergar a 

enfermidade como doença do corpo todo e de tratá-la como tal. 

 

3.2. O modelo biomédico e a contribuição da medicina baseada em evidências para a 

formulação de políticas de saúde 

É inquestionável que o modelo de assistência médica adotado hoje pelos sistemas de 

saúde no mundo é essencialmente inspirado no paradigma do modelo biomédico, em um 

contexto de ampla difusão da informação e do desenvolvimento de tecnologias cada vez mais 

sofisticadas para lidar com as doenças. 

Em uma sociedade que vive na era da informação, é preciso ter critério para separar a 

informação útil daquela não útil. Qualquer pessoa que faça uma pesquisa em base de dados de 

literatura biomédica poderá encontrar milhares de registros de artigos publicados tratando do 

uso, por exemplo, de um medicamento para uma determinada doença. Mas como saber se a 

informação disponível é válida e confiável? 

 Gomes (2001) argumenta que muitos ganhos tecnológicos mais recentes não 

apresentam grande magnitude em termos de resultados e por isso é imprescindível o 

desenvolvimento de tomada de decisão médica, com ênfase nos aspectos científicos, 

maximização dos benefícios, redução dos riscos e custos na aplicação dos recursos existentes. 

Esta crítica ao conhecimento e valorização do melhor disponível a ser oferecido são os 

fundamentos da medicina baseada em evidências (MBE), nascida no contexto do paradigma 

do modelo biomédico. 
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 De acordo com o Centro Cochrane do Brasil (2010), uma das instituições de maior 

credibilidade e difusão deste conceito, “a MBE é uma abordagem que utiliza as ferramentas 

da epidemiologia clínica, da estatística, da metodologia científica e da informática para 

trabalhar a pesquisa, o conhecimento e a atuação em Saúde, com o objetivo de oferecer a 

melhor informação disponível para a tomada de decisão nesse campo. A prática da MBE 

busca promover a integração da experiência clínica às melhores evidências disponíveis, 

considerando a segurança nas intervenções e a ética na totalidade das ações”. 

 O processo de trabalho da MBE compreende quatro etapas sucessivas: 1) formulação 

clara de um problema clínico determinado; 2) pesquisa de trabalhos relevantes na literatura 

correspondente; 3) avaliação crítica das evidências em relação à sua validade e utilização; 4) 

implementação na prática clínica das evidências encontradas (Drummond et al, 1998). 

 De acordo com Gomes (2001), a qualidade das evidências está relacionada ao desenho 

do estudo realizado e da adequação do seu delineamento e execução. É preciso certificar-se 

que o que foi apresentado é válido e pode ser generalizado. Esta avaliação crítica dos artigos, 

que é o meio usual de publicação dos estudos, deve contemplar aspectos metodológicos, tais 

como:  

• Definição sobre a composição real da amostra; 

• Verificação se houve cuidados em relação à intervenção; 

• Identificação de como e quais foram os desfechos clínicos avaliados; 

• Verificação se foram evitados vieses (relacionados à seleção dos pacientes, à aplicação 

da intervenção ou à avaliação); 

• Análise se houve avaliação mascarada dos casos e dos controles; e 

• Se houve respeito à duração e à finalização do acompanhamento, com tamanho da 

amostra estudada adequado para avaliar o que se pretende. 
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 A partir dessa avaliação crítica da literatura científica, determina-se a qualidade, a 

força da evidência e seus limites. MacPherson publicou duas classificações para as pesquisas 

científicas abrangendo estas dimensões em 1995, conforme as tabelas 2 e 3 (citado por 

Gomes, 2001). 

 

Tabela 1. Categoria da força de cada recomendação 

Categoria Definição 

A Boa evidência para apoiar a recomendação de uso 

B Evidência moderada para apoiar a recomendação de uso 

C Evidência pobre para apoiar qualquer recomendação de uso ou contra o uso 

D Evidência moderada para apoiar a recomendação contra o uso 

E Boa evidência para apoiar a recomendação contra o uso 

Fonte: MacPherson (citado por Gomes, 2001) 
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Tabela 2. Categorias das qualidades das evidências pelas quais as recomendações são 

feitas 

Grau 
I 

Evidência apresentada por um ou mais estudos clínicos bem desenhados, prospectivos, 
randomizados, mascarados e controlados 

Grau 
II 

Evidência apresentada por um ou mais estudos clínicos bem desenhados sem 
randomização, como caso-controle, coorte, etc, de referência de vários centros, em 
vários momentos ou resultante de muito importante resultado de experimentos não-
controlados 

Grau 
III 

Evidência apresentada por opinião de perito sem avaliação crítica sistematizada, 
baseada em fisiologia, pesquisa de laboratório ou "princípios". Estudos com controles 
históricos não-randomizados ou relato de caso 

Fonte: MacPherson (citado por Gomes, 2001) 

 

Observa-se que a MBE procura racionalizar o uso de tecnologias médicas, com base 

no grau de informação científica disponível de boa qualidade. Esta sua lógica tem suscitado 

alguns debates, especialmente relacionados ao tema da subjetividade do paciente, que 

segundo os questionadores da MBE, não pode ser contemplada com a medicina sendo 

realizada sob a batuta de protocolos, na medida em que os ensaios clínicos são restritos em 

relação aos sujeitos da pesquisa. O argumento é de que as evidências são limitadas porque 

grupos específicos são excluídos de ensaios clínicos como, por exemplo, idosos, gestantes e 

crianças e, o sujeito real possui co-morbidades e, portanto, os sujeitos das pesquisas não são 

os mesmos encontrados no dia a dia da prática médica (Castiel et al, 2002; Hampton, 2002). 

  Outros questionadores da MBE enfatizam que os aspectos científicos da prática 

biomédica acabam se sobressaindo a outras dimensões como, por exemplo, as preferências 

dos pacientes e sua relação com o médico, o que tornaria a prática da MBE muito reducionista 

(Povoa, 2002; Upshur, 2005). 
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 O fato é que muitos opositores da MBE utilizam argumentos a favor de uma medicina 

holística, a qual estabelece o foco das ações no doente, entretanto, operam segundo o 

paradigma do modelo biomédico, tratando as doenças e partes do corpo dos indivíduos. Isso 

sugere que gostariam apenas de ser mais livres para prescrever intervenções médicas, sem a 

observância de linhas de conduta pré-definidas. Tal situação não é mais aceita segundo o 

paradigma vigente que estabelece que a prova de eficácia, efetividade e segurança das 

tecnologias em saúde é condição necessária para sua utilização. 

Apesar de toda esta discussão, a MBE tem sido utilizada com muita freqüência e 

mostra-se muito importante na formulação de políticas públicas que visam à garantia de 

acesso por parte do cidadão às tecnologias em saúde, sejam equipamentos, métodos 

diagnósticos ou medicamentos (Dobrow et al, 2004).  

 

3.3. A saúde na Constituição de 1988 

Quando se inicia uma discussão sobre políticas públicas de saúde, torna-se necessário 

fazer referência ao Art. 196 da Constituição Federal (Senado Federal, 2007). Esta necessidade 

se coloca na medida do entendimento sobre saúde ali expresso. A saúde não é vista como um 

antônimo de doença, em que a oferta e o acesso a serviços médicos por si só bastariam para 

garanti-la. Mas sim é compreendida no contexto econômico e social global, havendo 

reconhecimento de que existem outros fatores que condicionam o estado de bem-estar dos 

indivíduos e que, portanto, para assegurá-la é preciso que o Estado formule e implemente 

políticas econômicas e sociais. 

Esta compreensão da saúde captura outras dimensões do processo saúde-doença, em 

que a existência de estado de bem-estar ou a sua negativa encontra explicação em fatores 

determinantes e condicionantes para elevação dos riscos de surgimento das doenças. A Lei 
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Orgânica da Saúde trata de explicitá-los no seu Art. 3º, reconhecendo que entre outros 

determinantes e condicionantes, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio 

ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços 

essenciais estabelecem os níveis de saúde da população, os quais expressam a organização 

social e econômica do país (Brasil, 1990). 

 Vale destacar que o direito à saúde, conforme prevê a Constituição Federal (Senado 

Federal, 2007) somente pode ser garantido mediante políticas públicas. Asbahr (2004) 

argumenta que ele é um direito humano social que por ter caráter coletivo exige a ação efetiva 

do Estado para sua concretização a todos os cidadãos. O autor discute ainda que os limites à 

concretização judicial desse direito são: a) reserva do possível, pois a saúde depende da 

alocação de recursos que são finitos; b) princípio da proporcionalidade, que limita o raio de 

abrangência de um dos direitos fundamentais, no caso da existência de colisão entre eles, 

segundo os critérios de adequação, necessidade ou vedação do excesso e, ainda, 

proporcionalidade; c) reserva de consistência, que implica na necessidade de explicitação de 

todos os motivos que levaram o juiz a tomar sua decisão, no caso de ações judiciais. 

 Outros autores esclarecem que os direitos sociais surgiram no final do século XIX, 

caracterizando-se pelo fato de que o Estado presta algo à coletividade, como saúde, educação, 

previdência etc, o que somente pode ser feito por meio de políticas públicas (Pittelli et al, 

2003). 

 Kuntz (2002), em seu trabalho sobre o Estado, o mercado e os direitos, discute a 

concepção de direitos, entre eles à saúde, advinda após a Segunda Guerra Mundial e 

explicitada na Declaração Universal dos Direitos do Homem. O autor esclarece que o 

conceito de justiça atrelado a essa concepção passa pela condição em que o Estado assume 

atividades de transferências a fim de garantir um mínimo social, ou seja, necessidades básicas, 
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o que envolve a suplementação de renda do indivíduo por meio de pagamentos adicionais, tais 

como, distribuição de educação, garantia de segurança em face da doença e do desemprego. 

 Dessa forma, os argumentos apresentados evidenciam a necessidade de 

estabelecimento de políticas públicas para que o Estado consiga cumprir as garantias sociais 

previstas na Constituição, entre elas o direito à saúde. 

 

3.4. Criação do Sistema Único de Saúde – SUS e os princípios de universalidade, 

integralidade, igualdade e eqüidade  

  Nesse contexto, uma das políticas adotadas pelo Estado para equacionar parte dos 

problemas que comprometem os níveis de saúde da população brasileira foi a criação do 

Sistema Único de Saúde – SUS, constituído como conjunto de ações e serviços de saúde 

prestados por instituições (públicas federais, estaduais e municipais, da administração direta e 

indireta e das fundações) mantidas pelo Poder Público (Ministério da Saúde, 1990). 

Como produto dos ideais de universalidade e igualdade expressos na Constituição, o 

SUS tem por diretrizes a descentralização com direção única em cada esfera de governo, o 

atendimento integral e a participação da comunidade. Entre seus princípios destacam-se a 

universalidade do acesso, a igualdade e a integralidade da assistência. 

Faz-se necessário aqui tecer alguns comentários sobre esses princípios. Para começar, 

a universalidade trouxe para o SUS a noção de cidadania como elemento norteador da política 

de saúde. Quebrou-se a lógica do seguro-saúde existente até então, em que o direito de acesso 

aos serviços estava vinculo à contribuição previdenciária dos indivíduos, passando-se para a 

lógica de seguridade social. A cidadania passou a ser requisito para o acesso e, assim, muitos 

cidadãos que estavam à margem do sistema de saúde passaram a fazer jus ao cuidado, o que 

fez do SUS uma das maiores políticas de inclusão social do país.   
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Quanto ao conceito de igualdade, traduz-se na igualdade de acesso, de forma que 

devem ser excluídas quaisquer discriminações ou privilégios que interfiram no acesso dos 

grupos à assistência à saúde. Nesse aspecto, explicita-se que o SUS não só pode como deve 

implementar intervenções desiguais para possibilitar a exclusão de desigualdades na obtenção 

do cuidado. Os grupos mais desprotegidos precisam de atenção especial para minimizar o 

efeito de fatores sociais (acesso à informação, escolaridade, condições de habitação, 

geográfica e de infra-estrutura etc), econômicos (trabalho, renda etc) e biológicos (etnia, sexo, 

idade, deficiências etc) sobre o grau de atenção à saúde que obtêm. Compreende-se, assim, 

que para garantir a igualdade de acesso, faz-se necessária a adoção de tratamento diferenciado 

a fim de reduzir ou eliminar a desigualdade existente entre os grupos. Desse modo, o princípio 

de igualdade do SUS se desdobra no de eqüidade (Viana et al, 2003). 

No tocante à qualificação do acesso, ou seja, de que tipo de acesso está-se falando, a 

integralidade da assistência traz a noção da hierarquia entre patamares diferenciados da 

atenção à saúde, de sua inter-relação e dos instrumentos necessários para sua prestação. Diz 

respeito ao “conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, 

individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do 

sistema”. Desse modo, não se pode depreender do estabelecimento da integralidade da 

assistência terapêutica na Constituição, por exemplo, a obrigatoriedade de oferta de todos os 

produtos farmacêuticos existentes. Está relacionada aos tipos de ações e serviços necessários, 

considerando o atendimento prestado, seja na atenção primária, de média ou alta 

complexidade. Implica, no âmbito individual, na disposição de meios para efetivar o cuidado 

com oferta de consulta, diagnóstico, internação e tratamento, de forma integrada entre os 

níveis de complexidade da atenção à saúde (Brasil, 1990; Campos, 2003). 
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Ao realizar-se análise sobre a dificuldade de efetivação desses princípios, chega-se 

facilmente à conclusão de que o menos assegurado até o momento é o da eqüidade do acesso. 

Um dos grandes desafios do sistema, se não for o maior, consiste na adoção de medidas que 

atenuem ou suplantem a interferência das desigualdades sociais no acesso dos indivíduos aos 

serviços de saúde, a fim de evitar que o SUS se transforme em mais um elemento gerador 

dessas desigualdades. Isso obviamente não é uma tarefa fácil, considerando a acentuada 

desigualdade de renda existente no país. A tabela 1 apresenta alguns indicadores. 

Nesta tabela, apresentam-se o coeficiente de Gini que mede o grau de desigualdade de 

distribuição das pessoas segundo a renda per capita, em que zero significa que não há 

desigualdade e 1 que existe desigualdade máxima (apenas uma pessoa detém toda a renda da 

sociedade) e a taxa de mortalidade infantil a qual traduz as condições de vida e saúde das 

pessoas. 
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Tabela 3. Desigualdade de renda dos indivíduos, medida pelo coeficiente de Gini, 
porcentagem da população abaixo da linha de extrema pobreza e de pobreza e 
taxa de mortalidade infantil. Brasil, 1996-2009. 

Ano 
 Coeficiente 

de Gini*  

 Linha de 
extrema pobreza 

(% da 
população)*  

 Linha de 
pobreza (% 
população)*  

Taxa de mortalidade 
infantil (óbitos 

menores de 1 ano 
por 1000 nascidos 

vivos)** 

1996 0,602 15,63 34,72 - 

1997 0,602 15,58 35,18 31,90 

1998 0,600 14,52 33,97 30,43 

1999 0,594 15,03 35,26 28,37 

2000 - - - 26,77 

2001 0,596 15,24 35,11 25,63 

2002 0,589 13,95 34,34 24,34 

2003 0,583 15,15 35,69 23,56 

2004 0,572 13,13 33,57 22,58 

2005 0,569 11,41 30,69 21,40 

2006 0,563 9,44 26,75 20,70 

2007 0,556 8,65 24,24 20,00 

2008 0,548 7,57 22,59 - 

2009 0,543 7,28 21,42 - 

Fonte: *Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas - IPEA    **Departamento de Informática do SUS 
– DATASUS 

 

Embora seja observada redução progressiva ao longo desses anos, tanto na 

desigualdade de renda quanto no percentual de pessoas vivendo em condições extremas de 

pobreza, e verifique-se ainda decréscimo na taxa de mortalidade infantil, os indicadores 
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revelam as condições precárias de vida de grande parcela da população brasileira. Em 1996, 

por exemplo, a probabilidade de uma criança menor de 5 anos morrer a cada mil nascidos 

vivos era 33 vezes maior no quintil de menor renda em relação ao de maior renda (World 

Health Organization, 2007). 

O país ainda tinha, em 2009, 7,3% da população vivendo abaixo da linha de extrema 

pobreza, ou seja, com renda inferior àquela necessária para custear uma cesta de alimentos 

para consumo individual em um mês (Januzzi, 2006). Em 2005, quando se compara a 

probabilidade de uma criança morrer antes de 5 anos por mil nascidos vivos entre alguns 

países da América Latina, verifica-se que este valor era de 33/1000 para o Brasil, 21/1000 

para Colômbia, 16/1000 para a Argentina, 10/1000 para o Chile e 7/1000 para Cuba, 

mostrando como esta taxa é mais elevada no nosso país em relação a países vizinhos e com 

menor renda per capita  (World Health Organization, 2007b). 

Observação mais detalhada sobre as desigualdades sociais como fatores determinantes 

e condicionantes do nível de saúde dos indivíduos evidencia a iniqüidade nacional. Um estudo 

analisou a associação entre fatores sócio-econômicos e a mortalidade de adultos por doenças 

cardiovasculares, constatando que esta mortalidade é mais freqüente nas populações menos 

privilegiadas sócio-economicamente (Ishitani et al, 2006). 

Em relação à mortalidade materna, há consenso de que as mulheres que vêm a óbito 

por essa causa são as que têm menor escolaridade e renda. Além disso, que as mulheres 

negras se encontram em situação desfavorável quanto a esses aspectos sociais quando 

comparadas às mulheres brancas. A análise das razões de mortalidade materna segundo o 

quesito cor, evidencia que o risco das mulheres negras morrerem em relação às brancas é 

maior: 3,7 vezes no estado da Bahia e 8,2 vezes no Paraná. Na média, esse risco aumenta para 

18,2 vezes quando são acometidas por hipertensão arterial sistêmica (Martins, 2006). 
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Essa constatação pode ser explicada, em parte, pelo grau de acesso à assistência pré-

natal. Uma mãe com filho de cor negra teve chance 65% maior de ter recebido pré-natal 

inadequado, ou seja, menos de sete consultas durante a gestação, no período de 2002 a 2004. 

O risco é 3 vezes maior para nascidos vivos negros que para brancos, revelando que a 

existência de maior vulnerabilidade social determinou o recebimento de atenção pré-natal 

deficiente (Ministério da Saúde, 2006a).  

Outra pesquisa verificou o acesso a serviços de saúde na Região Metropolitana de São 

Paulo para dois grupos, os detentores de planos ou seguros-saúde e os que dependem 

exclusivamente do SUS. As conclusões do trabalho são de que as desigualdades na posse de 

planos, segundo o acesso a serviços, tempo de espera para atendimento e tipo de cobertura se 

manifestam de acordo com o quintil de renda e a faixa etária, mostrando que a população com 

menor renda e sem plano de saúde procura menos os serviços, espera mais para o atendimento 

e quando os utiliza, procura mais os de urgência/emergência (Pessoto et al, 2007).    

Esses dados e estudos mostram como ainda é preciso avançar para que tenhamos uma 

sociedade menos desigual e mais justa. Mais especificamente no campo da saúde, Buss & 

Pellegrini Filho (2006) afirmam que é preciso que o Estado e a sociedade civil se esforcem 

para estabelecer políticas e programas, embasados em informações sobre determinantes 

sociais em saúde, a fim de que sejam identificados pontos mais sensíveis ao impacto das 

políticas públicas. 

 

3.5. Financiamento do Sistema Único de Saúde – SUS e da assistência farmacêutica 

Nesse aspecto, grande desafio se apresenta aos gestores do SUS. Em 1990, por meio 

da Lei 8.080 o SUS foi institucionalizado e determinou-se que o Estado garantirá o direito do 

cidadão à saúde por meio da formulação e execução de políticas econômicas e sociais, que 
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permitam reduzir o risco de doenças e outros agravos, e estabelecer condições que assegurem 

o acesso às ações e aos serviços de saúde (Brasil, 1990). 

Em relação à organização do sistema, a sua gestão foi hierarquizada nas três esferas de 

governo (federal, estadual e municipal) e foi regionalizada a partir de grupamentos de 

municípios, conforme a disponibilidade de serviços de saúde que atendam aos três níveis de 

complexidade da assistência: básica, média e alta. A gerência desses serviços, quase na sua 

totalidade, passou a ser desempenhada por estados e principalmente municípios, que 

juntamente com a esfera federal são responsáveis pelo financiamento do sistema (Barjas et al, 

2002). 

A partir de 1988, os recursos financeiros federais que estão destinados ao SUS passam 

a ser provenientes da quota de 30% do valor arrecadado a partir das fontes que financiam a 

Seguridade Social (Saúde, Previdência e Assistência Social) (Pinto et al, 1999). Estas fontes 

são contribuições sociais pagas pelos empregadores, trabalhadores e as incidentes sobre os 

concursos de prognóstico (loterias). 

Entretanto, embora houvesse determinação a fim de que o financiamento fosse 

garantido, ocorreram muitos problemas para a garantia da manutenção dos serviços. Tanto 

pela dificuldade de assegurar a quota de 30% de recursos financeiros da Seguridade Social, 

quanto para garantir a co-participação de estados e municípios neste financiamento. Fez-se 

necessário dispor de instrumento legal para a normalização dos recursos da saúde e isto 

ocorreu com a publicação da Emenda Constitucional nº 29/2000 (Barros, 2003). 

Com a Emenda Constitucional nº 29 (Brasil, 2000), a União passou a alocar recursos 

correspondentes ao valor empenhado no ano anterior, corrigido pela variação nominal do 

Produto Interno Bruto (PIB), e as esferas estadual e municipal ficaram obrigadas a alocar 12 e 
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15% de suas receitas, respectivamente, a partir de 2004. Foram adotados percentuais 

intermediários a estes valores para o período de 2000 a 2003. 

No entanto, embora tenha sido criado mecanismo de garantia de financiamento para o 

setor, muitos problemas persistiram ao longo dos últimos anos. Segundo Silva (2003), em 

relação ao SUS, o panorama está caracterizado pelas seguintes situações, entre outras: 

• Gasto dos estados e municípios superando o gasto da União; 

• Aplicações típicas de custeio, com gastos baixos em investimentos; 

• Pouca participação dos estados e municípios em ações preventivas e 

• Tendência dos governos estaduais em concentrarem as despesas no custeio e o 

programa de trabalho na assistência médica. 

Todas estas observações reafirmam a necessidade de melhorar a gestão de recursos 

financeiros do SUS, como fator imprescindível para a sustentabilidade do sistema e a 

melhoria da qualidade dos serviços de saúde ofertados à população (Couttolenc et al, 1998). 

Segundo a avaliação de Médici (2002), o sistema de saúde brasileiro, embora tenha 

avançado em muitos aspectos desde a criação do SUS em 1988, ainda enfrenta alguns 

problemas que permaneceram ao longo dos últimos anos. Os problemas listados por ele são: 

• Fragmentação em um subsistema público (SUS) e outro privado; 

• Iniqüidade no financiamento, baseada em dois tipos: aquela relacionada ao uso de 

serviços por faixa de renda e aquela relacionada à distribuição regional da oferta de 

serviços de saúde; 

• Autonomia local fraca, ou seja, limitação da criatividade dos municípios na sua busca 

de soluções para responder às necessidades de saúde de sua população; 
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• Baixo desempenho – os indicadores de saúde ainda estão distantes de mostrar um bom 

desempenho comparado ao de outros países da América Latina, com o mesmo ou mais 

baixo nível de renda. 

Esses problemas se refletem em todas as áreas de atuação do SUS. No caso da 

assistência farmacêutica, os documentos legais que norteiam as suas diretrizes também são a 

Constituição Federal de 1988 (Senado Federal, 2007) e posteriormente a Lei Orgânica da 

Saúde, Lei 8.080/90, que determinou que o direito à saúde compreende também a assistência 

terapêutica integral ((Brasil, 1990). 

É preciso lembrar que a assistência farmacêutica foi institucionalizada, assim como o 

SUS, em um momento difícil das finanças do Estado. De um lado a crise fiscal obrigava a 

administração pública a adotar medidas de contenção de gastos e de outro, a ampliação dos 

direitos sociais aumentava a necessidade de financiamento do setor. Com a responsabilidade 

de ofertar serviços de saúde e medicamentos a toda população, estava em jogo a elevação dos 

gastos com saúde (Varsano, 2001).  

O direito à saúde foi promulgado, mas não garantido. Somente em 1998 publicou-se a 

Política Nacional de Medicamentos - PNM, na forma de portaria do Ministério da Saúde. 

Foram colocados como propósitos da política a garantia da segurança, eficácia e qualidade 

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

essenciais. As diretrizes estabelecidas foram: adoção de relação de medicamentos essenciais, 

regulamentação sanitária de medicamentos, reorientação da assistência farmacêutica, 

promoção do uso racional de medicamentos, desenvolvimento científico e tecnológico, 

promoção da produção, garantia da segurança, eficácia e qualidade dos medicamentos, 

desenvolvimento e capacitação de recursos humanos (Ministério da Saúde, 1999). 
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Como desdobramento da PNM, o Ministério da Saúde (2001) publicou trabalho com o 

entendimento de que a assistência farmacêutica é “parte importante do sistema de saúde e 

componente fundamental para a efetiva implantação das ações de promoção e melhoria das 

condições da assistência à saúde da população”, e reforçou a necessidade de reorientação da 

assistência farmacêutica. 

No que se refere ao financiamento federal da aquisição de medicamentos, assim como 

de todas as ações e serviços de saúde, está atualmente regulamentado pela Portaria GM nº 204 

de 29 de janeiro de 2007 (Ministério da Saúde, 2007). Esta portaria organizou e categorizou 

os recursos para a compra desses produtos no Bloco de Financiamento da Assistência 

Farmacêutica. Este bloco foi dividido em três componentes: 

i. Componente Básico da Assistência Farmacêutica – está destinado à aquisição 

de medicamentos e insumos da assistência farmacêutica no âmbito da atenção básica à saúde 

e daqueles relacionados a agravos e programas de saúde específicos, por meio do repasse de 

recursos financeiros às Secretarias Municipais e/ou Estaduais de Saúde ou pela aquisição 

centralizada de medicamentos pelo Ministério da Saúde; 

ii. Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica – tem o objetivo de 

financiar ações de assistência farmacêutica dos seguintes programas de saúde estratégicos: a) 

controle de endemias, tais como a tuberculose, a hanseníase, a malária, a leishmaniose, a 

doença de Chagas e outras doenças endêmicas de abrangência nacional ou regional; b) anti-

retrovirais do programa DST/Aids; c) sangue e hemoderivados; e d) imunobiológicos; 

iii. Componente Especializado da Assistência Farmacêutica – busca a garantia da 

integralidade do tratamento farmacológico, em nível ambulatorial. As linhas de cuidado estão 

definidas em protocolos clínicos para tratamento de doenças raras e/ou crônicas cujo custo no 

geral é bastante elevado. Esses protocolos são publicados pelo Ministério da Saúde. 
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Além do financiamento federal, estados e municípios precisam alocar recursos 

próprios para a aquisição de medicamentos. 

 

3.6. Razões para as políticas farmacêuticas 

Ao se pensar que a sustentabilidade financeira das ações e serviços de saúde é peça 

fundamental da garantia deste direito, fica evidente a necessidade de estabelecer políticas 

farmacêuticas. No setor saúde e, especialmente na assistência farmacêutica, podem ser citadas 

algumas razões para a formulação e implantação dessas políticas, entre elas, a dinâmica do 

mercado farmacêutico e o processo de medicalização da sociedade. 

   

O mercado de medicamentos: alguns elementos para reflexão 

O valor total de vendas do mercado farmacêutico no Brasil em 2007, descontados os 

impostos, foi de aproximadamente 14,6 bilhões de dólares e 1,8 bilhões de unidades 

farmacêuticas (Febrafarma, 2008). O mercado nacional de medicamentos ocupava a 9ª 

posição do mercado farmacêutico mundial neste ano (Mortella, 2008).  

Em relação ao mercado farmacêutico mundial, a Organização Mundial da Saúde 

(OMS) publicou relatório no qual afirma que em 1999, 15% da população mundial que vive 

em países de alta renda adquiriram e consumiram 90% do valor total de medicamentos deste 

mercado, composto em 2/3 de produtos farmacêuticos patenteados (World Health 

Organization, 2004). 

Segundo Pinheiro (1999), o registro de patentes aliado às associações de empresas e à 

propaganda são as estratégias adotadas pela indústria farmacêutica, decorrentes das mudanças 

que se operam no ambiente econômico e tecnológico mundial. Nesse contexto, a propaganda 

acaba influenciando o consumo ao agir sobre a formação da demanda. 
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Essa situação evidencia que a relação entre profissionais de saúde, especialmente 

médicos, e a indústria de medicamentos merece mais atenção. A respeito de suas 

conseqüências, vários artigos tratam da influência das atividades de propaganda da indústria 

farmacêutica sobre a decisão dos prescritores por um medicamento (Coyle, 2002; Komesaroff 

et al, 2002; Mintzes et al, 2003; Murray et al, 2003; Molinari et al, 2005). 

Uma revisão realizada pela OMS, com o objetivo de avaliar o impacto da propaganda 

de medicamentos sobre o comportamento dos profissionais, chegou às seguintes conclusões: 

a) Os médicos raramente reconhecem que a propaganda os influencia a mudar suas 

prescrições; b) Aqueles que relatam confiar mais na propaganda da indústria farmacêutica 

prescrevem menos apropriadamente, mais freqüentemente ou adotam novos medicamentos 

mais rapidamente; c) A exposição à propaganda influencia mais a prescrição do que os 

médicos pensam; d) As amostras-grátis parecem influenciar a prescrição, mas ainda são 

necessários mais estudos sobre esta questão; e) O aumento da propaganda está associado ao 

aumento das vendas; f) O apoio financeiro para médicos aumenta as solicitações para que 

novos medicamentos sejam incluídos em listas de medicamentos de hospitais; g) A 

propaganda direta ao consumidor está associada ao aumento de solicitações de medicamentos 

por pacientes e a evidência sugere que quando os médicos atendem às solicitações eles têm 

dúvidas sobre o produto que estão prescrevendo; h) As pesquisas financiadas pela indústria 

farmacêutica mostram mais resultados favoráveis ao produto estudado do que aquelas que são 

financiadas por outras fontes (World Health Organization, 2003). 

É importante frisar que apesar das evidências mostrarem que a exposição à 

propaganda influencia a prescrição, os médicos ainda assim pensam que não (Catalonian 

Society of Family and Community Medicine, 2004). Ao contrário dessa posição, há 
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argumentos que condenam este comportamento por considerá-lo prejudicial à boa prática da 

medicina (Brody, 2005).  

O fato é que as empresas de medicamentos investem pesadamente na divulgação de 

seus produtos. Estima-se que o gasto seja de aproximadamente 39% de seus orçamentos e de 

que nos EUA sejam investidos de 8 a 13 mil euros anualmente em propaganda por médico 

(Catalonian Society of Family and Community Medicine, 2004). Também são questionáveis 

os valores apresentados pelos laboratórios farmacêuticos como despesas em pesquisa e 

desenvolvimento de novos fármacos, as quais seriam, em boa medida, despesas com 

propaganda (Angell, 2008). 

No tocante à propaganda de medicamentos no Brasil, um estudo mostrou que 100% 

das peças publicitárias analisadas não observavam a regulamentação sobre o assunto, 

enaltecendo os aspectos positivos dos produtos, muitas vezes atribuindo-lhes eficácia e 

efetividade para as quais não foi apresentada fundamentação científica (Nascimento, 2005). 

  

A Medicalização social 

 Nesse contexto, o que se observa é que os medicamentos acabam sendo vistos como 

produtos “mágicos”, capazes de resolver os mais diferentes problemas da vida humana. 

Barros (1995 e 2008) afirma que estudos farmacológicos demonstram que se medicalizam 

cada vez mais os fenômenos de natureza não médica. Além disso, que a sociedade passou a 

demandar cuidados médicos para fases da vida como gravidez, menopausa, terceira idade e 

infância. 

 Não é de hoje que se denuncia a medicalização da vida. Ivan Illich (1975) na década 

de 70 já discutia as razões de considerá-la maléfica. Ele conceituou a medicalização como a 

prática de aplicar a medicina a um número crescente de pessoas e condições. Apontou a 
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iatrogênese pelo uso de medicamentos como um dos prejuízos aos seres humanos e 

argumentou que a medicina moderna se tornou instrumento de expropriação da saúde. 

Para se ter idéia do quanto essa medicalização está arraigada na nossa sociedade, basta 

verificar que um novo conceito envolvendo medicamentos começa a ser utilizado: fármacos 

para o estilo de vida, que são aqueles usados para satisfazer a um objetivo não médico ou não 

relacionado à saúde, como por exemplo, perda de peso, crescimento de cabelo, aumento de 

massa muscular, entre outros (Flower, 2004).  

Em relação ao uso de medicamentos pela sociedade, Lefevre (2002) argumenta que 

medicar falsas doenças, como aquelas decorrentes de modos inadequados de produzir, morar, 

viver e de se relacionar com a natureza, implica em utilização para finalidade ilegítima. Além 

disso, que o uso racional de medicamentos é força para que a lógica do mercado seja freada, 

regulada e reorientada a bem do interesse público.   

 Todo esse contexto evidencia, conforme afirma Sevalho (2003), que se vive em uma 

sociedade em que o medicamento é um objeto híbrido, no qual se mistura a noção de bem de 

consumo e bem social. 

Deve-se estar mais atento a essas questões quando se trabalha na lógica de um sistema 

de saúde financiado com recursos públicos. Nas palavras do professor Meyer (2000), “uma 

responsabilidade nova nasceu da socialização das medicinas sociais (...). Os deveres são 

particularmente pesados para os médicos, cujos salários estão a cargo da coletividade, e que 

prestam atendimento gastando receitas de solidariedade. O esforço de ajuda mútua não pode 

servir para financiar as fantasias de um médico que receita, mas também não pode favorecer 

as de um doente que pretende aliviar quimeras e fantasmas com o dinheiro do vizinho”. 

   

Recomendações da Organização Mundial da Saúde - OMS 
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Como forma de enfrentar o processo de medicalização social, garantindo-se o acesso 

da população aos medicamentos e seu uso racional, a OMS tem trabalhado em parceria com 

os países, estimulando a formulação e implantação de políticas farmacêuticas. 

Um dos primeiros conceitos desenvolvidos foi o de medicamentos essenciais, cuja 

origem remonta a 1977, quando a OMS publicou a Primeira Lista Modelo de Medicamentos 

Essenciais (Organización Mundial de la Salud, 2002). Ela os define como os que “satisfazem 

às necessidades prioritárias de saúde da população, sendo selecionados de acordo com sua 

pertinência para a saúde pública, a existência de evidências sobre sua eficácia, segurança e 

sua eficácia comparada aos custos”.  

As vantagens de adoção de relação limitada de medicamentos essenciais são de várias 

ordens (Management Sciences for Health, 1997) e essas vantagens têm se reafirmado com 

mais força, recentemente, com o surgimento de novas epidemias como o HIV, o aumento 

generalizado de doenças infecciosas como a malária e a tuberculose, a resistência aos 

antimicrobianos, o aumento das doenças crônicas no mundo (Organización Mundial de la 

Salud, 2002) e dos gastos com medicamentos (Shah et al, 2003; Macdonald, 2003). 

Se de um lado o acesso a medicamentos essenciais é fundamental para a melhora ou 

manutenção do estado de saúde da população, por outro, o uso de medicamentos constitui-se 

em risco de ocorrência de problemas sérios, com redução da qualidade de vida e aumento de 

custos (Pfaffenbach, 2002). Preocupada com a questão, em 1985, a OMS realizou encontro 

em Nairobi, Quênia, e estabeleceu que o uso racional de medicamentos requer que os 

pacientes recebam o medicamento apropriado para sua situação clínica, nas doses que 

satisfaçam as necessidades individuais, por um período adequado, e ao menor custo para eles 

e sua comunidade (Sociedade Brasileira de Vigilância de Medicamentos et al, 2001). 
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Mais recentemente, a Organização Pan-Americana da Saúde tem trabalhado no sentido 

de apoiar a organização dos serviços farmacêuticos, como meio para garantia de acesso a 

medicamentos e uso racional à população (Marin et al, 2003). 

 

3.7. Política Nacional de Medicamentos e Política Nacional de Assistência 

Farmacêutica 

Segundo a OMS (World Health Organization, 2001), uma política nacional de 

medicamentos consiste em um compromisso com um objetivo e um guia para a ação. 

Expressa e prioriza para o médio e longo prazo as metas do governo, identificando as 

estratégias principais para atingi-las.  

Antes de formalizar política de tal natureza, o Brasil já tinha aderido ao conceito de 

medicamentos essenciais da OMS (Ministério da Saúde, 1987). Entretanto, entre a criação do 

SUS e a publicação da Política Nacional de Medicamentos (PNM) transcorreram dez anos, 

período em que a sociedade civil discutiu intensamente as razões e importância de sua 

formulação e implantação (Bonfim, 1997). Foram colocados como propósitos da PNM a 

garantia da segurança, eficácia e qualidade dos medicamentos, a promoção do uso racional e o 

acesso da população àqueles considerados essenciais (Ministério da Saúde, 1999). 

A PNM trouxe o conceito de assistência farmacêutica como “grupo de atividades 

relacionadas com o medicamento, destinadas a apoiar as ações de saúde demandadas por uma 

comunidade” (Ministério da Saúde, 1999). Em 2004 o Conselho Nacional de Saúde publicou 

a Política Nacional de Assistência Farmacêutica (PNAF), que difere da PNM por trazer uma 

abordagem mais centrada no usuário de medicamentos (Conselho Nacional de Saúde, 2004). 

 Em consonância com as diretrizes da PNM e da PNAF, o Ministério da Saúde 

publicou a 7ª edição da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – Rename 2010 
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(Ministério da Saúde, 2010). A Rename não constitui uma relação de oferta obrigatória no 

SUS. É uma diretriz para as unidades federadas, a fim de que a utilizem na definição das listas 

de medicamentos que são financiadas e cujos medicamentos devem estar disponíveis nos 

serviços de saúde. Para selecionar os medicamentos da Rename foi constituída a Comissão 

Técnica e Multidisciplinar de Atualização da Rename - Comare (Ministério da Saúde, 2005). 

  No contexto da assistência farmacêutica, cumpre ainda falar do Componente 

Especializado da Assistência Farmacêutica – CEAF (Ministério da Saúde, 2009). O objetivo 

da implantação deste componente é buscar a garantia da integralidade do tratamento 

farmacológico, em nível ambulatorial. As linhas de cuidado estão definidas em protocolos 

clínicos para tratamento de doenças raras e/ou crônicas cujo custo no geral é bastante elevado. 

Esses protocolos são publicados pelo Ministério da Saúde (Ministério da Saúde, 2009). 

Para avaliar a incorporação de novos medicamentos ou a ampliação de cobertura para 

aqueles já disponíveis, a partir de solicitação de gestores, órgãos/instituições da área de saúde 

e outros da sociedade civil, foi criada a Comissão de Incorporação de Tecnologias do 

Ministério da Saúde - Citec (Ministério da Saúde, 2008).  

Com relação ao tratamento de câncer no sistema, a sua estruturação se deu de forma 

diferenciada da vista até agora. Ao contrário dos programas de assistência farmacêutica que 

têm uma lógica de financiamento exclusiva e cujos medicamentos são dispensados nas 

unidades ambulatoriais do SUS, o paciente em tratamento de câncer recebe o medicamento 

para uso em casa ou para administração no hospital, diretamente do Centro de Alta 

Complexidade em Oncologia (Cacon) em que está sendo atendido. Esses centros constituem 

uma rede especializada de unidades próprias ou contratadas do SUS para atendimento integral 

ao paciente, desde a consulta, diagnóstico, internação e tratamento, inclusive com oferta de 
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medicamentos e, para isso, recebem do SUS um montante de recursos para cobrir todos esses 

procedimentos (Instituto Nacional do Câncer, 2008).  

Tudo isso mostra que houve avanços no SUS no sentido de criar aparato estatal e 

organizar os serviços para garantir o acesso aos medicamentos à população. Entretanto, ainda 

há muitos desafios pela frente como, por exemplo, problemas na gestão da assistência 

farmacêutica, os quais acabam constituindo obstáculos à garantia desse direito (Romero, 

2008; Vieira, 2008). É interessante notar que as recomendações para a implantação de uma 

política de medicamentos para o país, elaboradas por profissionais de saúde e representantes 

de vários setores da sociedade no I Encontro Nacional de Assistência Farmacêutica e Política 

de Medicamentos em 1988 (Ministério da Saúde, 1988), estão atuais quanto há 22 anos, 

especialmente no que concerne à assistência farmacêutica. Fato este que sinaliza para a 

persistência de problemas e para quais devam ser as prioridades governamentais. 

 

3.8. Gestão da assistência farmacêutica: acesso e uso racional de medicamentos 

Como já mencionado anteriormente, a assistência farmacêutica é definida pela PNM 

como um “grupo de atividades relacionadas com o medicamento, destinadas a apoiar as ações 

de saúde demandadas por uma comunidade” (Ministério da Saúde, 1999).   

 A Figura 1 esquematiza a relação entre os diversos componentes da cadeia, desde a 

identificação dos principais problemas de saúde da população até o uso de medicamentos, os 

quais possibilitem a melhora ou manutenção do seu estado. O propósito principal deste grupo 

de atividades é permitir o acesso das pessoas a medicamentos essenciais, por meio da 

racionalização tanto dos recursos, sejam estes financeiros, humanos, materiais, etc, seja em 

relação aos aspectos quali-quantitativos inerentes a eles, que envolvem conceitos de eficácia, 

segurança e custo-efetividade. 
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Adaptada de: MSH, 1997, p. 128. 

Figura 1 – Relação entre os componentes da assistência farmacêutica  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A assistência farmacêutica é constituída por dois componentes básicos: o técnico-

científico, que encerra as atividades de seleção e utilização de medicamentos (prescrição e 

dispensação) e o logístico, que agrega as atividades de programação, aquisição, 

armazenamento e distribuição, constituindo o ciclo da assistência farmacêutica (Ministério da 

Saúde, 2006b). 
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Em busca da racionalização do medicamento moderno, Perini (2003) argumenta que 

se destaca no interior do sistema de atenção à saúde, “um conjunto de tecnologias que têm por 

objetivo garantir práticas de prevenção, recuperação e alívio das doenças com base no uso ou 

em formas de evitar o uso de medicamentos”. Ainda segundo ele, este conjunto se caracteriza 

pela organização integrada de muitas tecnologias, com o propósito de garantir condições para 

o pleno exercício da relação entre prescrição, dispensação e uso de medicamentos. Assim, a 

assistência farmacêutica seria assumida como um sistema de tecnologias farmacêuticas, 

dividido em oito subsistemas: seleção, produção, programação, aquisição, armazenamento, 

distribuição, prescrição e dispensação (Figura 2). 

A seleção é o processo de escolha de medicamentos, tendo em vista a elaboração de 

uma relação de medicamentos essenciais. Os critérios empregados para a realização das 

escolhas são: necessidade, verificada por meio da avaliação do perfil epidemiológico da 

população-alvo, ou seja, do que adoece e morre esta população; eficácia terapêutica, para 

identificar os medicamentos cuja eficácia é cientificamente comprovada; relação risco-

benefício, que considera a toxicidade e os efeitos adversos, classificando os medicamentos 

como de primeira, segunda ou terceira escolha para o tratamento de uma determinada doença; 

e relação custo-benefício, que avalia o custo do tratamento após a análise dos critérios 

anteriores (Dupim, 1999). 

A programação é o conjunto de atividades que tem por objetivo determinar as 

necessidades de medicamentos que foram selecionados no processo anterior, para garantir o 

acesso da população à terapêutica farmacológica, em quantidade e qualidade, de acordo com 

os recursos disponíveis. 

 



48 

 

 

 

Uma vez que tenha sido definido o quanto é necessário para determinado período, a 

etapa da aquisição compreende as atividades de compra dos medicamentos, a fim de que se 

garanta uma terapêutica racional. E a etapa de armazenamento diz respeito ao conjunto de 

atividades necessárias para garantir a qualidade, protegendo os medicamentos contra os riscos 

de alterações físico-químicas e biológicas durante sua estocagem. 

 Depois de estocados em uma central de abastecimento ou almoxarifado, o processo 

seguinte consiste na etapa de distribuição, na qual os medicamentos são distribuídos para as 

Utilização 
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DISTRIBUIÇÃO 
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Informação 

Gestão e 
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Figura 2 – Ciclo da assistência farmacêutica 

Adaptado de: Marin et al, 2003. 
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farmácias. Então, as farmácias dispensam-nos para os pacientes, após a apresentação da 

prescrição. 

De acordo com Marin et al (2003), a adoção de um enfoque sistêmico para a 

organização da assistência farmacêutica constitui uma estratégia de superação da lógica 

fragmentada da área, ou seja, apenas a valorização de ações de aquisição, armazenamento e 

distribuição. Apresentada desta forma, a assistência farmacêutica integra os componentes de 

natureza técnica, científica e operativa, conforme a complexidade dos serviços, necessidades e 

finalidades. Assim, contribui com a concepção de uma estrutura administrativa que contemple 

o sistema de informação como uma das principais ferramentas do planejamento e 

gerenciamento das ações. 

A integração e a plena articulação das etapas do ciclo da assistência farmacêutica são 

condições necessárias ao seu bom desempenho. A qualidade e a eficiência do gerenciamento 

dessas ações estão condicionadas à estrutura, ao processo de trabalho, aos recursos humanos e 

à utilização adequada dos medicamentos. Os aspectos a serem considerados dizem respeito a: 

1) estrutura: organizacional, física, instalações e recursos humanos; 2) processo: questões 

técnicas das atividades desenvolvidas, existência de plano operativo, normas e procedimentos 

operacionais, sistema de acompanhamento e controle, recursos de informação e capacitação; e 

3) resultados: acesso aos serviços, resolubilidade, mudanças na melhoria da saúde da 

população, redução da morbimortalidade, nível de satisfação dos usuários e avaliação. Assim, 

uma estrutura organizacional que possibilite maior integração dessas atividades possibilitará o 

seu desenvolvimento com maior eficiência (Ministério da Saúde, 2006b). 

Mesmo com os avanços alcançados para o estabelecimento de critérios adequados, 

segundo a mais forte evidência científica e as melhores práticas em saúde pública para a 
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seleção dos medicamentos utilizados na atenção à saúde, o SUS enfrenta muitos problemas 

para garantia do acesso a medicamentos. 

Embora a assistência farmacêutica constitua parte fundamental da assistência à saúde, 

muito raramente tem sido considerada como tal, sendo contemplada com iniciativas de 

fortalecimento de sua gestão. Até muito recentemente, 2004, o Ministério da Saúde não 

possuía qualquer ação no orçamento da União que apoiasse financeiramente a gestão destes 

serviços nos estados e municípios. O financiamento estava exclusivamente voltado à 

aquisição de medicamentos. 

Segundo relatório recente do Banco Mundial (World Bank, 2007), o gerenciamento da 

logística de medicamentos (da aquisição até o uso) é responsável por cerca de 20% dos 

recursos financeiros da saúde, podendo ser a causa principal de ineficiência e perda. O 

relatório também aponta que há deficiência na qualidade dos serviços, que é atribuída a esses 

problemas de gerenciamento e de ineficiência no uso dos recursos. Em resumo, o documento 

sustenta que no SUS os principais problemas seriam: a) fragmentação do processo de 

planejamento e orçamento; b) execução orçamentária rígida e complexa; c) necessidade de 

autonomia, incentivos e capacidade de gerenciamento; d) informação inadequada para 

subsidiar as decisões. O estudo aponta a necessidade de fortalecimento da gestão do SUS 

como um todo.  

Outra avaliação conduzida pelo Ministério da Saúde em parceria com a Organização 

Pan-Americana da Saúde (Opas) em 2005, que teve por objetivo descrever os resultados 

diretos da implementação da Política Nacional de Medicamentos – PNM no Brasil, chegou à 

conclusão semelhante no que se refere à gestão da assistência farmacêutica. Segundo esta 

pesquisa, a disponibilidade em estoque dos medicamentos principais foi de 73% nas unidades 

de saúde, 76% nas centrais de abastecimento farmacêutico municipais e 77% nas estaduais. 
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Este resultado mostra que mesmo os medicamentos considerados imprescindíveis não 

estavam disponíveis nos serviços (Ministério da Saúde, 2005). 

Outro trabalho constatou que 90% dos municípios da amostra apresentaram pelo 

menos um dos 15 problemas identificados por um órgão de controle da administração pública 

no que se refere à gestão da assistência farmacêutica, especialmente em relação a estoques. 

Mais de 70% dos municípios não tinham controle de estoque ou apresentavam controle 

deficiente (Vieira, 2008). 

Isso mostra que embora o SUS tenha se organizado para priorizar as ações em saúde e 

mais que isso, para selecionar os medicamentos utilizados para prestar o atendimento, 

considerando a eficácia, segurança e custo-efetividade desses produtos farmacêuticos, ainda 

tem muito para avançar e estruturar a fim de garantir a efetividade das ações e a gestão 

eficiente dos recursos.  

 

3.9. Ações judiciais que determinam o fornecimento de medicamentos pelo Poder 

Executivo 

 Não tem sido raro nos depararmos com notícias que colocam em foco o fornecimento 

de medicamentos pelo SUS por meio de ações judiciais. Essas notícias focam invariavelmente 

o gasto que as secretarias estaduais e municipais de saúde, além do Ministério da Saúde têm 

efetuado com a aquisição de medicamentos por esta via, e também abordam as sanções que 

muitas vezes são aplicadas aos gestores que por força de vários motivos não cumpriram as 

determinações judiciais (Lima, 2005; Folha Online, 2005; Leite, 2005; Conasems, 2005). 

 Um estudo realizado com dados de ações judiciais impetradas contra a Secretaria 

Estadual da Saúde do Rio de Janeiro mostrou que o número de processos movidos aumentou 

bastante entre 1991 e 2002. A primeira ação foi registrada em 1991 e em 2002 já existiam 
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2.733 ações exigindo a aquisição de medicamentos pelo gestor estadual. A pesquisa ainda 

revelou que 50% das ações foram impetradas contra o município e o estado, simultaneamente 

e, 36% apenas contra o estado (Messeder et al, 2005). 

 O aumento no número de demandas judiciais tem provocado muita discussão. Em 

2004, por exemplo, foi realizado um seminário em Porto Alegre – RS para discutir questões 

relativas ao fornecimento de medicamentos, a responsabilidade constitucional dos gestores, as 

demandas de medicamentos não registrados no país, a utilização de medicamentos para fins 

experimentais ou de pesquisas científicas e a indicação de medicamentos que não atendem aos 

critérios estabelecidos em protocolos (Conass, 2004).  

 Um dos problemas que se colocam com o atendimento destas demandas é que a 

grande quantidade de ações causa transtornos para as finanças públicas, porque o Estado 

acaba gastando mal e muito. Além disso, o fornecimento de medicamentos de forma 

indiscriminada acaba privilegiando segmentos de doentes que têm mais recursos financeiros 

para pagar advogados, ou mais acesso à informação, em detrimento daqueles que têm mais 

necessidade (Ramos, 2005; Conasems, 2004). 

 A questão colocada é que os direitos sociais e dentre eles o direito à saúde existem do 

ponto de vista da eficácia social, sob a condição da reserva do possível ou da soberania 

orçamentária do legislador. O aumento das sentenças judiciais determinando o fornecimento 

de medicamentos está causando distorções, pois sua concessão não está vinculada à reserva 

orçamentária e muitas vezes estes medicamentos não estão associados à proteção dos 

mínimos sociais, porque não são essenciais conforme determina a Política Nacional de 

Medicamentos (Nogueira, 2005). 

 Neste aspecto, o tema tratado tange a incorporação de tecnologias em saúde. 

Conforme Santos (2003) argumenta, a avaliação da incorporação de tecnologias deve avaliar 
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o seu custo-benefício e a existência de recursos suficientes para cuidar da saúde. Argumenta 

ainda que ao mesmo tempo em que teremos pessoas vivendo por meio de altas tecnologias, 

teremos tantas outras morrendo por desidratação, pneumonia, entre outras doenças, por falta 

de recursos para manter a saúde pública caso não observemos estes critérios. 

 Em outro trabalho, Santos (2005) afirma que a assistência terapêutica integral deve ser 

garantida a toda pessoa que buscar diagnóstico e tratamento nos serviços de saúde do SUS, de 

acordo com suas normas técnicas, administrativas, seus princípios e diretrizes. Além disso, 

assevera que a incorporação das tecnologias na saúde pública deve ser pautada pelo 

necessário, oportuno, razoável, conveniente e essencial para a garantia da saúde coletiva e 

individual e não pelo fato de que existem no mercado e que assim precisam ser consumidas.  

 Nesse sentido, Castro (2005) conclui que o intervencionismo do Poder Judiciário na 

questão do fornecimento de medicamentos sem observância às normas consolidadas que 

disciplinam o acesso à saúde, coloca abaixo o esforço do Poder Executivo e vulnera o 

arcabouço legal relativo às regras do Sistema Único de Saúde. A existência dessas regras é 

fundamental para que se mantenha um sistema de saúde regido pelo interesse público e 

balizado pela universalidade e eqüidade, além da limitação de recursos, que precisa ser 

respeitada. 

 Em outro trabalho, no qual se discute o direito ao fornecimento estatal de 

medicamentos, o argumento passa pelo fato de que a Constituição Federal não é específica em 

relação ao direito à saúde. Ao contrário, ela estabelece que este será “garantido mediante 

políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e 

ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação”. Assim, o Estado precisa proteger o direito à vida, no domínio das prestações 
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existenciais mínimas, escolhendo um meio (ou diversos meios) que tornem efetivo este direito 

(Ministério Público do Rio Grande do Sul, 2005). 

Enfim, tem-se mostrado que a utilização de mecanismos diversos daqueles do SUS para 

viabilizar acesso aos medicamentos, sem considerar as políticas públicas existentes tem 

gerado prejuízos à equidade na saúde (Vieira et al, 2007; Chieffi et al, 2009). 

Marques et al (2007), ao analisar como o Poder Judiciário vem garantindo o direito 

social à assistência farmacêutica e qual a relação do sistema jurídico e político na garantia a 

esse direito, demonstraram que ao proferir suas decisões, o Poder Judiciário não considera os 

elementos constantes na política pública de medicamentos e com isso vem prejudicando a 

tomada de decisões coletivas pelo sistema político, sobrepondo as necessidades individuais 

dos autores das ações às necessidades coletivas. 

No mesmo sentido, Baptista et al (2009) discutem que quando o Poder Judiciário atua 

como árbitro e defensor dos direitos, exercendo sua autonomia e insulamento, passa a ser 

questionado, na medida em que suas decisões por vezes colidem com a garantia do direito à 

saúde. Acrescentam que a desarticulação entre os Poderes revela a importância do 

aprimoramento dos mecanismos de pesos e contrapesos na saúde. 

Ferraz (2009), por sua vez, em trabalho publicado recentemente, argumenta que uma 

vez que os recursos são sempre escassos em relação às necessidades de saúde da população 

como um todo, a interpretação do direito à saúde como um direito dos indivíduos à satisfação 

de todas as suas necessidades de saúde só pode ser sustentada à custa da universalidade. Neste 

caso, os indivíduos que têm acesso ao Judiciário e concretizam este direito são privilegiados 

em relação ao restante da população. Tal assertiva está em consonância com trabalhos 

recentes que têm demonstrado que não são os indivíduos mais excluídos e vulneráveis que 

estão tendo acesso a medicamentos via justiça (Vieira et al, 2007; Chieffi et al, 2009). 
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Esses são alguns dos problemas decorrentes do aumento das ações judiciais que 

determinam aos gestores do SUS o fornecimento de medicamentos. Adicione-se a isto o fato 

de que há desconsideração da responsabilidade tripartite de organização do SUS; aquisição de 

medicamentos prescritos por profissionais de serviços privados, sem observância do princípio 

de integralidade das ações do SUS; aquisição de medicamentos não registrados pela Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa; fragmentação das ações para uso racional de 

medicamentos, o que implica desconsideração da importância da seleção; fornecimento de 

medicamentos diferentes, mas duplicados em relação à indicação terapêutica; não 

cumprimento de diretrizes terapêuticas; aquisição de medicamentos com poucas evidências de 

sua eficácia e segurança, a custos elevados, mesmo havendo substitutos para eles com 

eficácia, segurança e custo-efetividade bem determinados; aumento da irracionalidade no uso 

do recurso financeiro público e prejuízo à eqüidade (Vieira et al, 2007). 

Lopes et al (2010), por exemplo, ao avaliar a racionalidade das ações judiciais e 

pedidos administrativos recebidos pela Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, 

encontraram que 17% dos pedidos não tinham evidência para a indicação mencionada no 

pleito, o que equivaleu a um gasto inadequado de no mínimo 6,8 milhões de reais entre 2006 

e 2007. Além disso, a origem dos pedidos se concentrou em nove prescritores e sete 

advogados, sendo que um único médico foi responsável por quase 40% das prescrições de 

erlotinibe e um único advogado por 70% das ações judiciais envolvendo o cetuximabe.  

Por outro lado, também podem ser identificados problemas na garantia do direito do 

cidadão de ter acesso a medicamentos, decorrentes da ineficiente gestão da assistência 

farmacêutica. Romero (2008), em estudo que teve por objetivo descrever as características e 

os efeitos das ações judiciais na política de assistência farmacêutica implementada no Distrito 

Federal, no período de 2001 a 2005, constatou que em cerca de metade das ações os 
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medicamentos requeridos faziam parte da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – 

Rename. Concluiu que a insuficiência da atenção à saúde prestada no âmbito do SUS – DF, 

não apenas da assistência farmacêutica, foi importante fator explicativo para o aumento das 

ações judiciais no Distrito Federal. 

Em Santa Catarina, análise da situação das ações judiciais contra a Secretaria de 

Estado da Saúde em 2003 e 2004, encontrou que 40% dos medicamentos solicitados faziam 

parte da Relação Estadual de Medicamentos Essenciais – RESME (Pereira et al, 2010). Outro 

estudo analisou as demandas de medicamentos considerados essenciais nas decisões de 2ª 

instância do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro em 2006 e verificou a existência 

de problemas relacionados à aquisição, distribuição e dispensação de itens solicitados, uma 

vez que parte desses medicamentos constava em listas públicas oficiais (Pepe et al, 2010). 

Esses achados demonstram que ao tempo em que as ações judiciais ocasionam 

problemas para a gestão da assistência farmacêutica e de equidade na alocação de recursos do 

SUS, elas também são decorrentes de problemas na gestão da assistência farmacêutica e de 

deficiência de comunicação entre os atores envolvidos, quanto às políticas públicas e a 

disponibilidade de medicamentos. Várias ações judiciais foram motivadas pelo fato dos 

cidadãos não terem obtido os medicamentos que constam nas listas do SUS. Excluído o fato 

destes cidadãos não terem procurado as unidades de saúde do sistema, esta situação sugere 

que tenha ocorrido falta dos medicamentos nas unidades de saúde e/ou falta de informação 

sobre os mecanismos administrativos para sua dispensação e/ou sobre os serviços de 

referência que os dispensam, quando for o caso, além de ausência ou deficiência na 

comunicação entre os gestores do SUS, defensores públicos e juízes.   
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Financiamento da assistência farmacêutica no sistema público de saúde do Brasil 
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Resumo 

Objetivos. Descrever e discutir a evolução do financiamento da assistência farmacêutica no 

sistema público de saúde do Brasil (Sistema Único de Saúde – SUS). Métodos. Foram 

identificados os valores alocados para aquisição de medicamentos, para o Programa Farmácia 

Popular e para estruturação de serviços farmacêuticos públicos. Os valores referentes ao 

financiamento da União, por meio do Ministério da Saúde, foram obtidos do sistema Siga 

Brasil, e dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, do Sistema de Informações sobre 

Orçamentos Públicos em Saúde – SIOPS. Resultados. Entre 2005 e 2009 houve aumento de 

65,3% nos recursos financeiros da União para aquisição de medicamentos. No mesmo 

período, ampliaram-se o volume de transferências feitas às esferas subnacionais. Verificou-se 

que os estados e o Distrito Federal aumentaram em 112,4% o volume de recursos próprios 

alocados no financiamento de medicamentos e que para os municípios este crescimento foi de 

22,7%. Em 2008, a participação das despesas com medicamentos em relação às despesas com 

saúde foi de 7,8%. O gasto total com medicamentos em 2009 foi de 8,9 bilhões de reais. 

Observou-se aumento de 20,6 vezes no valor alocado no Programa Farmácia Popular e, no 

caso dos recursos destinados à estruturação de serviços, crescimento de 41,6%, chegando a 

10,1 milhões de reais em 2009. Conclusões. Houve avanços quanto ao financiamento de 

medicamentos no SUS. Mas, faz-se necessário despender mais esforços com a finalidade de 

melhorar a gestão da assistência farmacêutica, a fim de garantir o uso eficiente dos recursos e 

a sustentabilidade do SUS. 

 

Descritores 

Financiamento da Saúde. Assistência Farmacêutica. Gastos em Saúde. Sistema Único de 

Saúde. 
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Introdução 

Um dos temas mais discutidos nos últimos anos em saúde coletiva é o financiamento 

dos sistemas de saúde. O financiamento consiste em um processo de arrecadação de recursos 

monetários destinados à execução de um gasto, à realização de um investimento ou à 

obtenção de um objetivo específico. (1) 

Segundo a Organização Mundial da Saúde – OMS, a forma como os sistemas de saúde 

são financiados determina se as pessoas podem obter atenção à saúde e se enfrentam 

dificuldades financeiras como resultado da obtenção deste cuidado e, assim, o desenho e a 

implementação de um adequado sistema de financiamento são essenciais na busca de 

cobertura universal. (2-4) 

 Esta universalidade implica em equidade de acesso e proteção do risco financeiro, o 

que resulta em grandes demandas para os responsáveis pelo financiamento do sistema de 

saúde. (2) Não por acaso o financiamento tem se apresentado como um dos grandes desafios à 

consolidação de sistemas universais. Em recente avaliação do sistema público de saúde do 

Brasil, Sistema Único de Saúde – SUS, ainda que vários avanços tenham sido ressaltados e 

representem melhorias nos indicadores de saúde do país, o financiamento insuficiente é 

apontado como fator determinante para a infra-estrutura inadequada na atenção básica e 

escassez de funcionários nos hospitais. (5) 

 Em relação à assistência farmacêutica, pouco se sabe sobre o acesso da população a 

medicamentos. Uma vez que se admite o subfinanciamento do sistema, também se espera que 

haja problemas quanto à oferta de medicamentos, não só em relação à disponibilidade de 

produtos, mas também quanto à racionalidade do uso e gestão dos serviços farmacêuticos. 

Estes problemas têm sido confirmados por alguns estudos realizados nos últimos anos. (6-8)  
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Houve consideráveis avanços nos marcos legais, com a publicação da Política 

Nacional de Medicamentos – PNM em 1998 (9) e Política Nacional de Assistência 

Farmacêutica – PNAF em 2004 (10), as quais estabelecem, em certa medida, a visão e a 

missão para esta área no Brasil. A PNM define assistência farmacêutica como um “grupo de 

atividades relacionadas com o medicamento, destinadas a apoiar as ações de saúde 

demandadas por uma comunidade. Envolve o abastecimento de medicamentos em todas e em 

cada uma de suas etapas constitutivas, a conservação e controle de qualidade, a segurança e a 

eficácia terapêutica dos medicamentos, o acompanhamento e a avaliação da utilização, a 

obtenção e a difusão de informação sobre medicamentos e a educação permanente dos 

profissionais de saúde, do paciente e da comunidade para assegurar o uso racional de 

medicamentos”. (9) 

O financiamento da assistência farmacêutica para todas as atividades descritas na 

PNM, assim como o financiamento do SUS, é feito pela União, 26 estados, o Distrito Federal 

e 5.564 municípios. A extensão da descentralização político-administrativa do sistema de 

saúde revela a complexidade deste processo (11) e a necessidade de análise do papel de cada 

esfera de governo. Neste sentido, este artigo tem o objetivo de descrever e discutir a evolução 

do financiamento da assistência farmacêutica no SUS. 

 

Materiais e Métodos 

 Os dados sobre os valores alocados em assistência farmacêutica no SUS foram obtidos 

de dois sistemas de informação, com acesso livre pela Internet, para o período de 2005 a 

2009: a) Siga Brasil, sob gestão do Senado Federal, que disponibiliza o Orçamento da União 
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(governo federal);1 e b) Sistema de Informação sobre Orçamentos Públicos em Saúde – 

SIOPS, sob a gestão do Ministério da Saúde, o qual disponibiliza dados declarados pelos 

estados, Distrito Federal e municípios de receitas e despesas com ações e serviços públicos de 

saúde. 

 No caso da União, foram considerados como despesas com a aquisição de 

medicamentos os valores liquidados nas seguintes ações do orçamento: a) 6031 – 

Imunobiológicos para a Prevenção e Controle de Doenças; b) 4295 – Atenção aos Pacientes 

Portadores de Doenças Hematológicas; c) 6142 – Atenção aos Pacientes Portadores de 

Coagulopatias; d) 20AE – Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na 

Atenção Básica em Saúde; e) 4368 – Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos para 

Programas de Saúde Estratégicos; f) 4370 – Atendimento à População com Medicamentos 

para Tratamento dos Portadores de HIV/Aids e Outras Doenças Sexualmente Transmissíveis; 

g) 4705 – Apoio para Aquisição e Distribuição de Medicamentos Excepcionais e h) 20BA – 

Prevenção, Preparação e Enfrentamento para a Pandemia de Influenza.  Também foram 

consultados os valores liquidados nas ações 7660 – Implantação de Farmácias Populares e 

8415 – Manutenção e Funcionamento das Farmácias Populares, que são despesas realizadas 

com o Programa Farmácia Popular. E, ainda, na ação 0804 e 20AH – Apoio à Estruturação 

dos Serviços de Assistência Farmacêutica na Rede Pública, que inclui despesas realizadas 

com educação continuada, promoção do uso racional de medicamentos e estruturação de 

serviços. 

 O levantamento de dados no Siga Brasil foi feito por ano para o universo “LOA - 

Despesa execução”, programa, ação, modalidade de aplicação e valores liquidados.2 Aplicou-

                                                           
1 Senado Federal. Siga Brasil. Disponível em: http://www9.senado.gov.br/portal/page/portal/orcamento_senado. 
Acesso em 4 out 2010. 
2 O termo “liquidado” corresponde à fase de execução orçamentária em que a Administração Pública reconhece 
que o serviço ou produto foi entregue e, portanto, o compromisso de pagar o fornecedor. 



64 

 

se o filtro “Fundo Nacional de Saúde”, de forma que somente foram apresentados os valores 

liquidados por programas e ações orçamentárias sob a responsabilidade do Ministério da 

Saúde.  

No caso de estados e do Distrito Federal, os dados de despesa liquidada obtidos do 

SIOPS foram consultados no sítio eletrônico do sistema, como segue:3 Estados>Dados 

informados> Consulta de um ou mais códigos contábeis, por categoria econômica, para um 

estado, por ano ou por série histórica>Ano = (selecionar), Período = Anual, UF = Consolidar 

todas as UFs,4 Tipo = Despesa, Pasta = Despesa Administração Direta – Saúde e Despesa 

Administração Indireta – Saúde, Fase = Despesa Liquidada, Classificação Contábil = 

3.3.3.90.30.00.01 e 3.3.3.90.30.09.00 – Aplicações diretas medicamentos, 3.3.3.40.00.00.01 – 

Transferência a municípios e 3.3.3.90.32.03.01 – Aplicações diretas materiais de distribuição 

gratuita (medicamentos). Consideraram-se recursos financeiros próprios dos estados e do 

Distrito Federal os valores alocados sem as transferências, ou seja, a somatória dos valores 

liquidados nas classificações contábeis descritas menos o valor transferido pela União e o 

valor transferido pelos municípios. 

No caso dos municípios, o caminho utilizado para a busca no SIOPS foi: 

Municípios>Dados informados> Consulta de um ou mais códigos contábeis, por categoria 

econômica, para um muncípio, por ano ou por série histórica>Ano = (selecionar)>Período = 

Anual>UF = Consolidar todas as UFs, Tipo = Despesa, Pasta = Despesa Administração Direta 

– Saúde e Despesa Administração Indireta – Saúde, Fase = Despesa Liquidada, Classificação 

Contábil = 3.3.3.90.30.00.01 e 3.3.3.90.30.09.00 – Aplicações diretas medicamentos, 

3.3.3.90.32.03.01 – Aplicações diretas materiais de distribuição gratuita (medicamentos), 

3.3.3.30.00.00.01 - Transferência a estados e ao Distrito Federal e 3.3.3.40.00.00.01 - 
                                                           
3 Ministério da Saúde. Sistema de Informações em Orçamentos Públicos em Saúde – SIOPS. Disponível em: 
http://siops.datasus.gov.br/. Consulta realizada em 7 de outubro de 2010. 
4 UF significa unidade federativa. 
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Transferência a municípios. Consideraram-se recursos financeiros próprios dos municípios os 

valores alocados sem as transferências, ou seja, a somatória dos valores liquidados nas 

classificações contábeis descritas menos o valor transferido pela União e o valor transferido 

pelos estados. 

A situação de regularização de estados, do Distrito Federal e dos municípios quanto à 

transmissão de dados sobre receitas e despesas com ações e serviços públicos de saúde, por 

meio do SIOPS, foi verificada a fim de se conhecer o universo de entes federados para os 

quais está se considerando o montante de recursos alocados. 

Para viabilizar comparações quanto aos valores alocados (total, em aplicações diretas e 

transferências), no período de 2005 a 2009, eliminando-se o efeito da inflação, os valores 

liquidados foram deflacionados para 2009 pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo – 

IPCA, obtido para cada ano no sítio eletrônico do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – 

IPEA.5 

Foi feita análise exploratória dos dados, elaborando-se tabelas e figuras.  

  

Resultados 

 Entre 2005 e 2009 houve aumento de 65,3% nos recursos financeiros alocados pela 

União, por meio do Ministério da Saúde, para a aquisição de medicamentos no SUS, passando 

de 3,4 bilhões de reais constantes de 2009 para 5,7 bilhões de reais neste último ano. 

 No mesmo período, houve aumento do volume de transferências feitas às esferas 

subnacionais. As transferências de recursos financeiros a estados e ao Distrito Federal tinham 

participação de 40,6% do montante de recursos da União em 2005 e passaram a participar em 

45,3% em 2009. Veja tabela 1. 
                                                           
5 Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA. Ipeadata (http://www.ipeadata.gov.br)>Macroeconômico 
>Séries mais usadas>Inflação IPCA Anual>Operar>Operações = Nenhuma, Início = 2005, Fim = 2009, Nova 
periodicidade =  Anual, Método = Fim de período, Nova base = 2009. 
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 No caso dos municípios, as transferências federais constituíam 4,5% dos recursos 

alocados em medicamentos pela União em 2005, passando a 11,3% em 2009. Ao mesmo 

tempo, observa-se redução da participação das aplicações diretas no orçamento do Ministério 

da Saúde, de 50,2% para 41,8%, conforme tabela 1. 
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2005 2006 2007 2008 2009
Transferências a estados e ao Distrito 
Federal

    1.387.390.058,19 2.034.129.159,35 2.036.988.199,71     2.251.258.231,98     2.560.249.045,59 

Transferências a municípios        154.695.697,09 403.856.766,21 554.298.841,12        635.594.008,74        640.407.375,73 
Transferências a instituições privadas 
sem fins lucrativos

       119.028.413,61 7.507.040,14 14.297.183,56          23.652.715,82          24.770.062,92 

Transferências ao exterior          41.607.195,68 69.253.601,76 160.764.322,53        164.964.406,20          66.425.664,27 
Aplicações diretas     1.716.594.105,76 1.918.849.345,96 2.136.319.858,86     2.106.811.181,15     2.360.114.976,95 
Aplicações diretas - operações 
internas

                             -   1.294.506,34 1.755.318,98               241.330,89                      118,12 

Total     3.419.315.470,33 4.434.890.419,78 4.904.423.724,75     5.182.521.874,77     5.651.967.243,58 
Elaboração própria com base em dados do Orçamento da União, obtidos do sistema Siga Brasil do Senado Federal.

Tabela 1. Valores liquidados do Orçamento da União, por modalidade de aplicação, em ações que financiam a aquisição de medicamentos. 
Brasil, 2005 - 2009.

Modalidades de aplicação
R$ constantes de 2009
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Para analisar a alocação de recursos financeiros pelos estados, Distrito Federal e 

municípios, importante se faz verificar a situação de regularização destes entes federados 

quanto à transmissão de dados de receitas e despesas com ações e serviços públicos de saúde 

por meio do SIOPS. A tabela 2 resume a situação de transmissão de dados e, portanto, estão 

sendo considerados neste trabalho os valores alocados em medicamentos para o total de 

estados e municípios regularizados. 

 

Total Regularizados
% de 

Regularizados
Total Regularizados

% de 
Regularizados

2005 5.562 5.558 99,9 27 27 100,0
2006 5.562 5.556 99,9 27 27 100,0
2007 5.562 5.548 99,7 27 27 100,0
2008 5.562 5.528 99,4 27 27 100,0
2009 5.563 5.444 97,9 27 25 92,3

Municípios Estados e Distrito Federal
Ano

Elaboração própria com base em dados do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde - SIOPS. Levantamento realizado em 
7/10/2010.

Tabela 2. Situação de transmissão de dados sobre receitas e despesas com ações e serviços públicos de saúde. 
Brasil, 2005 - 2009.

 

 

 Observa-se que quase a totalidade dos municípios transmitiu dados até 2008 (mais de 

99%) e que em 2009, até a data do levantamento, contava-se com transmissão de 97,9% deles. 

No caso de estados e do Distrito Federal, 100% estão regularizados até 2008, faltando a 

transmissão de dados de dois estados em 2009. 

 A partir dos dados transmitidos, ou seja, declarados pelos estados e pelo Distrito 

Federal, e considerando-se os valores liquidados pela União em transferências para a esfera 

estadual, bem como os valores declarados pelos municípios, por meio do SIOPS, relativos às 

transferências realizadas também para os estados, calcularam-se os recursos financeiros 

próprios dos estados, alocados para a aquisição de medicamentos, conforme figura 1. 
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2005 2006 2007 2008 2009

Aplicações diretas 2.151.777.264,56     2.783.280.778,87     3.113.235.735,18     4.064.722.999,50     4.203.900.409,71     
Transferência a municípios 12.254.548,45          52.611.785,64          46.642.101,36          20.133.880,89          9.477.450,34            
Total 2.164.031.813,01     2.835.892.564,52     3.159.877.836,54     4.084.856.880,39     4.213.377.860,05     

Recursos federais recebidos 1.387.390.058,19     2.034.129.159,35     2.036.988.199,71     2.251.258.231,98     2.560.249.045,59     
Recursos municipais recebidos 2.853.291,80            3.711.434,50            3.684.660,08            6.976.733,78            9.475.216,05            
Total 1.390.243.349,99     2.037.840.593,85     2.040.672.859,79     2.258.234.965,76     2.569.724.261,64     

Recursos dos próprios estados e 
Distrito Federal excluindo as 
transferências recebidas

         773.788.463,01          798.051.970,66       1.119.204.976,75       1.826.621.914,63       1.643.653.598,41 

Despesas totais

Receitas de transferência

Financiamento próprio (sem as receitas de transferência)

Elaboração própria com base em dados do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde - SIOPS. Levantamento realizado em 7/10/2010.

Figura 1. Recursos dos estados e do Distrito Federal alocados no financiamento da aquisição de medicamentos. Brasil, 2005 - 2009.

Descrição
R$ constantes de 2009 
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Observa-se ainda na figura 1 que entre 2005 e 2009, os estados e o Distrito Federal 

aumentaram em 112,4% o volume de recursos próprios alocados no financiamento da 

aquisição de medicamentos, passando de 773,7 milhões de reais constantes de 2009 para 1,6 

bilhões de reais neste último ano. Quanto às transferências feitas pelos estados aos 

municípios, houve considerável aumento de 2005 a 2006 e a partir daí redução dos valores 

transferidos, de forma que o valor transferido em 2009 foi 22,7% menor que em 2005. Por 

outro lado, no mesmo período, verifica-se ampliação das transferências que os municípios 

fizeram para os estados, de 2,8 milhões de reais constantes de 2009 para 9,5 milhões neste 

ano, significando aumento de 232,1%. As aplicações diretas ampliaram-se em 95,4%. 

 Em relação aos municípios, de 2005 a 2009 a alocação de recursos próprios para o 

financiamento da aquisição de medicamentos aumentou de 1,3 bilhões de reais constantes de 

2009 para 1,6 bilhões de reais neste ano, ou seja, aumento de 22,7%, conforme figura 2. 

 Observa-se ainda que os municípios também aumentaram o montante de recursos 

transferidos a outros municípios para financiamento da aquisição de medicamentos, no 

período de 2005 a 2009, passando de 1 milhão de reais constantes de 2009 para 10,9 milhões 

de reais, ou seja, crescimento de 901,3%. As aplicações diretas ampliaram-se em 51,3%. 

 A tabela 3 apresenta em resumo o montante de recursos próprios alocados pelas três 

esferas de governo para o financiamento da aquisição de medicamentos. 

 Verifica-se que a participação da União no financiamento da aquisição de 

medicamentos se manteve praticamente constante entre 2005 e 2009, passando de 61,8 para 

63,2%. Ao tempo em que houve aumento da participação estadual, de 14 para 18,4%, e 

diminuição da participação municipal neste mesmo período, de 24,2 para 18,4%. No total, 

houve aumento de 61,6% no montante de recursos financeiros do SUS para a aquisição de 

medicamentos. 
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2005 2006 2007 2008 2009

Aplicações diretas 1.500.117.295,37      1.641.775.313,64      1.593.363.987,24      2.442.346.961,71      2.270.217.700,46      
Transferência a estados 2.853.291,80             3.711.434,50             3.684.660,08             6.976.733,78             9.475.216,05             
Transferência a municípios 1.087.128,77             561.834,59                1.492.012,64             2.536.208,93             10.885.785,23           
Total 1.504.057.715,95      1.646.048.582,73      1.598.540.659,96      2.451.859.904,43      2.290.578.701,74      

Recursos federais recebidos 154.695.697,09         403.856.766,21         554.298.841,12         635.594.008,74         640.407.375,73         
Recursos estaduais recebidos 12.254.548,45           52.611.785,64           46.642.101,36           20.133.880,89           9.477.450,34             
Total 166.950.245,54         456.468.551,86         600.940.942,48         655.727.889,63         649.884.826,07         

Recursos dos próprios municípios 
excluindo as transferências recebidas

       1.337.107.470,41        1.189.580.030,88           997.599.717,48        1.796.132.014,80        1.640.693.875,67 

Financiamento próprio (sem as receitas de transferência)

Elaboração própria com base em dados do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde - SIOPS. Levantamento realizado em 7/10/2010.

Figura 2. Recursos municipais alocados no financiamento da aquisição de medicamentos. Brasil, 2005 - 2009.

Descrição
R$ constantes de 2009

Despesas totais

Receitas de transferência
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2005 2006 2007 2008 2009
União 3.419.315.470,33 4.434.890.419,78 4.904.423.724,75     5.182.521.874,77     5.651.967.243,58 
Estados e Distrito Federal 773.788.463,01 798.051.970,66 1.119.204.976,75     1.826.621.914,63     1.643.653.598,41 
Municípios 1.337.107.470,41 1.189.580.030,88 997.599.717,48     1.796.132.014,80     1.640.693.875,67 
Total 5.530.211.403,76 6.422.522.421,32 7.021.228.418,98     8.805.275.804,20     8.936.314.717,66 

Tabela 3. Valores liquidados pelas três esferas de governo em ações que financiam a aquisição de medicamentos. Brasil, 2005 - 2009.

Esfera Administrativa
R$ constantes de 2009

Elaboração própria com base em dados do Orçamento da União, obtidos do sistema Siga Brasil do Senado Federal, e Sistema de Informação sobre Orçamentos Públicos em 
Saúde - SIOPS.
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Em 2008, ano para o qual já se dispõe de dados consolidados de gasto com saúde, as 

despesas com ações e serviços públicos de saúde no SUS foram de 108,8 bilhões de reais 

correntes e as despesas das três esferas com medicamentos foram de 8,4 bilhões de reais 

correntes, o que corresponde a uma participação de 7,8%.a  

 Em relação ao Programa Farmácia Popular, entre 2005 e 2009 houve aumento de 20,6 

vezes no valor alocado pelo Ministério da Saúde, passando de 21,2 milhões de reais de 2009 

para 437,8 milhões de reais neste ano. No caso dos recursos destinados à estruturação de 

serviços farmacêuticos públicos, o crescimento foi mais modesto. Aumentaram em 41,6% 

passando de 7,1 milhões de reais constantes de 2009 em 2005 para 10,1 milhões de reais em 

2009. 

 

Discussão 

 No SUS, assim como em vários países, tem-se observado crescimento do gasto com 

medicamentos. Neste trabalho, verificou-se que entre 2005 e 2009 houve aumento de 65,3% 

no volume de recursos financeiros alocados pela União para a aquisição de medicamentos.b 

Esta tendência já tinha sido observada em estudo que analisou o gasto do Ministério da Saúde 

com os programas de assistência farmacêutica para o período de 2002 a 2007, identificando 

que o gasto de 2007 foi 3,2 vezes o de 2002. (12)  

Parte deste aumento é explicada pelas despesas para enfrentamento da pandemia de 

influenza, em 2009, ano em que foram alocados 542,9 milhões de reais em assistência 

                                                           
a O valor total das despesas com ações e serviços públicos de saúde no SUS foi obtido a partir da soma das 
despesas federal, estadual e municipal para 2008, publicadas no seguinte folheto: Brasil, Ministério da Saúde, 
Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde – SIOPS. Visibilidade dos gastos públicos em 
saúde. Disponível em: http://siops.datasus.gov.br/Documentacao/VisGastosPúblicosSaúde.pdf. Acessado em 11 
de outubro de 2010. 
b Todos os valores foram transformados para reais constantes de 2009, aplicando-se o Índice de Preço ao 
Consumidor Amplo – IPCA, a fim de eliminar o efeito da inflação e possibilitar comparações no período 
estudado.  
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farmacêutica, mas também é provável que este aumento esteja relacionado à ampliação da 

oferta, considerando que evidências recentes sugerem que alguns programas da assistência 

farmacêutica sob a responsabilidade do Ministério da Saúde têm obtido ganhos de eficiência 

não desprezíveis. (13)  

 O aumento das transferências aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios está em 

consonância com a política de descentralização da assistência farmacêutica, mais fortemente 

observada no SUS a partir de 2005, quando o Ministério da Saúde ampliou a transferência de 

recursos, especialmente para os municípios, para o financiamento de medicamentos utilizados 

na atenção básica. (14) Isso explica o aumento do montante de recursos transferidos à esfera 

municipal pelo Ministério da Saúde, que foi de 314% entre 2005 e 2009, bem como a redução 

da participação das aplicações diretas no orçamento do órgão (de 50,2% em 2005 para 41,8% 

em 2009). O Ministério da Saúde deixou de adquirir de forma centralizada muitos 

medicamentos utilizados na atenção básica e passou a repassar os recursos aos estados, ao 

Distrito Federal e, em particular aos municípios, para que estes entes comprem os produtos 

farmacêuticos. 

 Em relação às transferências da União para os estados e Distrito Federal, também se 

observa crescimento, mas com impacto mais reduzido. A participação no orçamento do 

Ministério da Saúde variou de 40,6% em 2005 para 45,3% em 2009. Na prática o que ocorre é 

um processo inverso àquele da aquisição de medicamentos para a atenção básica. A principal 

responsabilidade dos estados consiste no co-financiamento e gerenciamento da aquisição e 

dispensação de medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica. 

(11) Neste mesmo período, o que se verifica é que o Ministério da Saúde passou a centralizar 

a aquisição de alguns medicamentos, pois também é partícipe no financiamento. (15,16)  
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O gasto do Ministério da Saúde com o programa ao qual esses medicamentos fazem 

parte aumentou em 252% no período de 2003 a 2007. (12) Portanto, a centralização federal de 

compra de alguns itens foi motivada por questões econômicas, uma vez que os medicamentos 

que tiveram a aquisição centralizada têm preço unitário elevado e no geral apenas um 

fabricante no país. A compra centralizada aumenta a escala e possibilita maior margem para a 

negociação de preços. (17) 

Em relação à alocação de recursos financeiros para a aquisição de medicamentos pelos 

estados, Distrito Federal e municípios, primeiro é preciso esclarecer que a transmissão de 

dados de receitas e despesas com ações e serviços públicos de saúde, por meio do SIOPS, é de 

natureza declaratória e não obrigatória, ainda que alguns constrangimentos legais tenham sido 

criados, os quais acabam por incentivar a alimentação do sistema pelos entes federados.a O 

prazo pactuado para transmissão dos dados de um exercício financeiro é até 30 de abril do ano 

seguinte. Dessa forma, como se verificou na tabela 2 para 2009, 119 municípios e 2 estados 

não alimentaram o sistema até a data do levantamento de dados. A maior implicação deste 

fato é que se deixa de contabilizar os recursos alocados por estes entes federados e, portanto, 

os valores liquidados são maiores que os apresentados neste trabalho, ainda que se avalie que 

o impacto das diferenças não seja tão grande. De todo modo, os estados, o Distrito Federal e 

os municípios poderão a qualquer tempo transmitir ou corrigir os dados relativos a um 

exercício financeiro, por isso, grande atenção deve ser dada à data em que o levantamento foi 

feito no SIOPS, pois as comparações de valores podem ser difíceis em buscas feitas em 

momentos distintos, devido à natureza e operação do próprio sistema. 

Quanto ao financiamento da aquisição de medicamentos, verifica-se que os estados e o 

Distrito Federal ampliaram os recursos próprios em 112%, constituindo a esfera 

                                                           
a Mais informações sobre o Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde – SIOPS podem ser 
obtidas no sítio eletrônico: http://siops.datasus.gov.br/siops.php. Acessado em 11 de outubro de 2010. 
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administrativa que mais aumentou o aporte de recursos financeiros em termos percentuais 

entre 2005 e 2009. Observa-se que sua aplicação direta em medicamentos, ou seja, compra 

pelo próprio ente federado, aumentou em 95,4% no período, sendo que a transferência aos 

municípios reduziu em 22,7% e a transferência recebida de municípios cresceu em 232%. É 

provável que tenham contribuído para esta situação tanto a ampliação da demanda, quanto 

modificações quali-quantitativas na relação de medicamentos do Componente Especializado 

da Assistência Farmacêutica como, por exemplo, a incorporação de medicamentos e de valor 

agregado mais elevado. Além disso, no que se refere ao contexto relativo às transferências, a 

hipótese mais provável para explicá-lo encontra-se na execução do Componente Básico da 

Assistência Farmacêutica. (18)  

Este Componente é gerenciado em sua maioria pelos municípios, mas é financiado 

pelas três esferas de governo, podendo ocorrer a pactuação entre estados e municípios para 

que os primeiros executem os recursos, seja pela produção de medicamentos em laboratórios 

farmacêuticos públicos, como ocorre nos estados de São Paulo e Minas Gerais, seja por 

mecanismos de associação para a aquisição, como no estabelecimento de consórcios no estado 

do Paraná. (19) 

Quanto ao financiamento por parte dos municípios, a alocação de recursos próprios 

para a aquisição de medicamentos foi a que menos cresceu entre 2005 e 2009 (22,7%). De 

maior impacto foi o aumento das transferências para outros municípios (901%) e para os 

estados (232%). As aplicações diretas cresceram em 51,3%. Tem-se, assim, evidência de que 

neste período houve maior protagonismo dos estados na execução do Componente Básico da 

Assistência Farmacêutica e que mais arranjos intermunicipais estão sendo feitos para 

viabilizar as compras de medicamentos. Esta situação mostra-se interessante do ponto de vista 

da eficiência do uso dos recursos, uma vez que mais de 70% dos municípios brasileiros têm 
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menos de 20 mil habitantes, os quais possuem baixo poder econômico, em virtude de pequena 

escala de compra de medicamentos. 

No que se refere ao financiamento global do SUS para a aquisição de medicamentos 

(tabela 3), é importante ressaltar que os valores apresentados não incluem despesas 

financiadas pelo Ministério da Saúde por meio de procedimentos na atenção hospitalar e 

quimioterapia, porque o financiamento é feito para um conjunto de atividades, incluindo os 

medicamentos, o que dificulta a discriminação dos valores que possam ser atribuíveis apenas 

a estes produtos. 

Ainda assim, observa-se aumento global de 61,6% nos recursos do SUS entre 2005 e 

2009 para a compra de medicamentos. Trabalho recente do Grupo Executivo de Contas 

Nacionais em Saúde, que emprega o conceito de consumo final para medicamentos, ou seja, 

medicamentos que não são usados no âmbito de instituições de saúde, demonstrou aumento 

real de 27% no consumo final da Administração Pública entre 2005 e 2007. (20) 

Este aumento do gasto do SUS para a aquisição de medicamentos está em consonância 

com a tendência de aumento observada em vários países. Por exemplo, no Canadá, o gasto 

per capita com sólidos orais sob prescrição aumentou à taxa de 10% ao ano na maioria das 

províncias no período de 1998 a 2004, mais rápido do que o crescimento econômico do 

mesmo período (21). Nos EUA o gasto com medicamentos sob prescrição em 2007 aumentou 

em 4,9% em relação a 2006 e chegou a 227,5 bilhões de dólares. (22) No México, o gasto 

total com medicamentos em 2007 chegou a 21% do gasto total em saúde. (23) 

No Brasil, ainda que se tenha observado aumento do gasto com medicamentos no SUS 

de 2005 a 2009, a participação em relação ao gasto total com ações e serviços públicos de 

saúde ainda parece aquém da necessidade (7,8% em 2008). Dados da Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílios – PNAD em 2008 demonstram que 48,9% dos entrevistados que 
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precisaram de medicamentos na última vez, não obtiveram nenhum deles gratuitamente.a 

Além disso, em 2007, de acordo com a conta-satélite de saúde as famílias financiaram 90% do 

consumo final de medicamentos enquanto a Administração Pública participou com 

aproximadamente 10%. (20) 

Esta ampla diferença pode ser explicada pelo fato de que na Administração Pública os 

medicamentos são dispensados apenas mediante apresentação de prescrição médica; os preços 

pagos pelos produtos são geralmente menores que aqueles pagos pelos consumidores e 

mesmo pelas instituições privadas; a Administração Pública seleciona os medicamentos que 

são oferecidos promovendo o uso racional de medicamentos; mas também é certo que há 

subfinanciamento do setor público de saúde. 

Para se comparar o percentual alocado no financiamento de medicamentos no SUS ao 

de outros países, considerando-se que em 2009 o Banco Mundial divulgou o PIB do Brasil 

por paridade do poder de compra (PPP) no valor de 2 bilhões de dólares internacionais (24) e 

que a fonte oficial para o PIB brasileiro é o IBGE, calculando-o para 2009 em 3,1 bilhões de 

reais,b tem-se que 1 dólar internacional corresponde neste ano a 1,56 reais. Neste caso, o valor 

total alocado para a aquisição de medicamentos no SUS (8,9 bilhões de reais) é equivalente a 

5,7 bilhões de dólares internacionais e ao gasto per capita de 29,92 dólares internacionais.c 

Este valor está muito abaixo do valor alocado pelo Canadá, 754 dólares internacionais, e 

Itália, 528 dólares internacionais per capita para o mesmo ano, ainda que se considere que 

nestes países está incluído o gasto privado. (25)  

                                                           
a Dados da PNAD podem ser obtidos no sítio eletrônico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE 
(http://www.ibge.gov.br). O caminho é: População>PNAD>Suplementos>PNAD 2008 – Um panorama da saúde 
no Brasil>Microdados>Dados. Acessado em 11 de outubro de 2010. 
b Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (http://www.ibge.gov.br). O valor anual do PIB pode ser 
obtido em: Indicadores>Contas Nacionais Trimestrais>Tabelas Completas (em formato zip). Acessado em 11 de 
outubro de 2010. 
c População brasileira estimada em 191.446.848 habitantes para 1º de julho de 2009 pelo IBGE. 
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Quanto ao Programa Farmácia Popular, os dados revelaram grande ampliação da 

alocação de recursos. É importante frisar que pelo orçamento da União não é possível 

discriminar os recursos que se referem ao apoio aos estados e municípios para manutenção 

das farmácias e os recursos aplicados como subsídio na compra de medicamentos pela 

população em drogarias privadas credenciadas ao programa. O que se supõe é que os recursos 

financeiros destinados ao subsídio constituam a maior parcela do montante alocado no 

programa, considerando que houve grande ampliação do credenciamento de drogarias 

privadas nos últimos anos. (26) 

Quanto aos recursos alocados pelo Ministério da Saúde para a gestão da assistência 

farmacêutica, observa-se que em 2009 constituíram apenas 0,18% dos recursos destinados à 

aquisição de medicamentos (apenas 10 milhões de reais). Ainda que não se saiba se e quanto 

os estados, o Distrito Federal e os municípios alocam para esta finalidade, constata-se a 

insuficiência dos recursos financeiros para a melhoria da gestão, na medida em que problemas 

sérios existem, provocando inclusive a perda de medicamentos e comprometimento do acesso. 

(6-8)   

Segundo Tobar (27), as estratégias de oferta de medicamentos que melhor funcionam 

são aquelas que conseguem universalizar o acesso a bens e serviços, ao mesmo tempo 

contendo os custos e melhorando a eficiência na alocação de recursos. 

Há um grande caminho a ser percorrido pelo Brasil para garantia de acesso a 

medicamentos com uso racional, mas é certo que avanços já ocorreram. Faz-se necessário 

despender mais esforços com a finalidade de melhorar a gestão da assistência farmacêutica, a 

fim de garantir o uso eficiente dos recursos alocados para a aquisição de medicamentos e a 

sustentabilidade do SUS. 
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Aplicações diretas para a aquisição de medicamentos no Sistema Único de Saúde 
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Resumo 

Objetivos. Descrever e discutir a aplicação direta de recursos financeiros pelos entes 

federados para a aquisição de medicamentos no Sistema Único de Saúde - SUS. Métodos. 

Foram levantados os valores alocados em aplicações diretas para a aquisição de 

medicamentos em dois sistemas de informação: Siga Brasil do Senado Federal para a União e 

Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde – SIOPS para estados, Distrito 

Federal e municípios. Calculou-se o gasto per capita com medicamentos, além da média e 

mediana do gasto de municípios por Região e por categoria de tamanho de população. Os 

coeficientes de correlação de Pearson e de Spearman foram calculados para algumas variáveis 

definidas. A análise estatística empregou o “software R” e foram aplicados testes de 

normalidade para os dados e de comparação múltipla para diferenças entre grupos. 

Resultados. Em 2009 o valor total liquidado para a aquisição de medicamentos pelas três 

esferas de governo no SUS foi de 8,9 bilhões de reais, aproximadamente 4,9 bilhões de 

dólares americanos. Verificou-se que os estados e o Distrito Federal são os principais 

executores, sendo responsáveis por 47,1% do valor total liquidado no SUS e também que 

alguns estados tiveram gasto per capita muito acima da média (22,00 reais hab/ano) e da 

mediana (17,00 reais hab/ano). Houve diferença no gasto de municípios por Região e 

observou-se que a média do gasto per capita dos que têm até 5 mil habitantes é 3,9 vezes 

maior que dos municípios com mais de 500 mil habitantes, sendo que municípios com até 10 

mil habitantes têm gasto per capita maior que os demais municípios. Conclusões. Faz-se 

necessário implementar políticas que favoreçam a eficiência no uso dos recursos públicos 

para a aquisição de medicamentos no SUS. 
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Abstract 

Objectives. Describe and discuss the allocation of funds by federal government, states and 

municipalities to purchase drugs in Brazilian Public Health System (called Sistema Único de 

Saúde – SUS). Methods. We raised the amounts allocated to purchase pharmaceuticals in two 

information systems: Siga Brasil to federal government and Information System on Public 

Health Budget - SIOPS to states, Federal District and municipalities. We calculated the per 

capita spending on medicines, besides the average and median spending of municipalities by 

region and by category of population size. The correlation coefficients of Pearson and 

Spearman were calculated for some variables. The software R was used for statistical analysis 

and tests were applied to ensure normality of data distribution and perform multiple 

comparison for differences between groups. Results. In 2009 the total amount allocated for 

purchase of medicines by federal government, states and municipalities in the SUS was 

approximately 4.9 billion U.S. dollars. It was found that the states and Federal District are the 

main performers, accounting for 47.1% of the total amount allocated in the SUS and also that 

some states had per capita spending well above the average and the median. There were 

differences in spending by region.  The average per capita expenditure of municipalities up to 

5000 inhabitants is 3.9 times that of cities with over 500,000 inhabitants. Municipalities up to 

10000 inhabitants have higher per capita spending than other municipalities. Conclusions. It 

is necessary to implement policies to encourage efficient use of public funds for the purchase 

of medicines in the SUS. 
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Introdução 

Os governos em todo o mundo vêm enfrentando há alguns anos o grande desafio de 

gerenciar a evolução dos gastos com ações e serviços de saúde, sendo vários os fatores que 

têm contribuído para este aumento.3 

Neste contexto, ampliou-se o gasto com medicamentos em diversos países. No Canadá 

de 1998 a 2004, o gasto per capita com sólidos orais sob prescrição aumentou à taxa de 10% 

ao ano na maioria das províncias, mais rápido do que o crescimento econômico do mesmo 

período.9 

 Situações como esta têm motivado a adoção de medidas de contenção do gasto. Na 

Europa, políticas de preço foram estabelecidas nas décadas de 1980 e 1990, tais como, o 

controle de preço dos produtos, o estabelecimento de preço de referência e o controle do 

lucro.2,6 

Nestes países, o controle de preços tem se dado de forma direta e indireta. As políticas 

classificadas como de controle direto incluem a negociação de preços com o fornecedor, o 

estabelecimento de preço máximo, a realização de comparações internacionais, o corte ou 

congelamento de preços. Já o controle indireto tem se efetivado pela regulação do lucro, pelo 

estabelecimento de preço de referência e de índice de preço.1  

Os estudos de avaliação do impacto dessas políticas têm demonstrado redução do 

gasto do governo com medicamentos, imediatamente à sua implementação, revelando ainda 

que os métodos de controle direto de preços são mais eficazes.1,8  

No Brasil também é expressivo o aumento do gasto total com medicamentos, 

destacando-se por parte do Ministério da Saúde o gasto para aquisição de anti-retrovirais e de 

medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica.11 A regulação 

econômica foi instituída em 2003 com a criação da Câmara de Regulação do Mercado de 
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Medicamentos – CMED, responsável pela aprovação dos preços de entrada e do reajuste 

anual de produtos farmacêuticos no mercado.a 

A partir de 2007, a CMED passou a regular também os preços de venda para o 

governo de uma relação de medicamentos recomendados em protocolos clínicos do Ministério 

da Saúde. Criou o Coeficiente de Adequação de Preços – CAP, que consiste em uma alíquota 

a ser descontada do Preço Fábrica desses medicamentos (atualmente 22,85%), dando origem 

ao Preço Máximo de Venda ao Governo – PMVG.b 

No Sistema Único de Saúde – SUS, as aquisições de medicamentos são feitas de 

forma autônoma pela União, 5.564 municípios, 26 estados e pelo Distrito Federal, além de 

hospitais que estão sob regime de Administração Pública Indireta. A complexidade desta 

estrutura administrativa requer que se analise o gasto com medicamentos de cada ente 

federado, a fim de que sejam monitorados possíveis problemas e sejam formuladas políticas 

que visem a assegurar eficiência no uso dos recursos públicos. 

Dessa forma, este artigo tem por objetivo descrever e discutir a aplicação direta de 

recursos financeiros pelos entes federados para a aquisição de medicamentos no SUS. 

 

Métodos 

 Os valores liquidados com a aquisição de medicamentos pelo governo federal em 2009 

foram obtidos a partir do sistema Siga Brasil, o qual disponibiliza o Orçamento da União em 

                                                           
a Brasil. Lei nº 10.742 de 6 de outubro de 2003. Define normas de regulação para o setor farmacêutico, cria a 

Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos - CMED e altera a Lei no 6.360, de 23 de setembro de 
1976, e dá outras providências. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2003/L10.742.htm>. Acesso em 31 ago 2010. 

b O CAP foi instituído pela Resolução CMED Nº. 4, de 18 de dezembro de 2006 e pelo Comunicado CMED nº 
15, de 28 de dezembro de 2007.É um desconto mínimo obrigatório, que deve ser aplicado pelas distribuidoras 
e/ou laboratórios quando realizam vendas destinadas à Administração Pública. O Comunicado CMED nº 1, de 
3/2/2010 atualizou o valor do CAP para 22,85%.  
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sítio eletrônico do Senado Federal.a Selecionaram-se as seguintes ações do Orçamento da 

União, as quais estão diretamente associadas à aquisição de medicamentos: a) 6031; b) 4295; 

c) 6142; d) 20AE; e) 4368; f) 4370; g) 4705 e h) 20BA. Para cada uma dessas ações 

orçamentárias foram identificados apenas os valores extraídos na modalidade de aplicação 

direta. 

 Para cálculo do gasto per capita da União com medicamentos, dividiu-se a somatória 

dos valores liquidados em aplicações diretas nestas ações pela estimativa de população total 

brasileira para 1º de julho de 2009, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística – IBGE. 

 Os valores liquidados pelos estados, Distrito Federal e municípios para aquisição de 

medicamentos foram extraídos do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em 

Saúde – SIOPS.b Empregaram-se as classificações contábeis 3.3.3.90.30.09.00 e 

3.3.3.90.32.03.01. A soma dos valores obtidos em cada classificação contábil corresponde ao 

gasto total de cada ente. 

O gasto per capita dos estados, Distrito Federal e dos municípios com medicamentos 

foi obtido pela divisão do gasto total com medicamentos de cada ente federado pela respectiva 

população, estimada para 1º de julho de 2009 pelo IBGE. 

Calcularam-se a média e mediana das aplicações diretas per capita (gasto com 

medicamentos per capita) para os municípios por região geográfica e por categoria de 

tamanho de população: até 5.000 habitantes, de 5.001 a 10.000, de 10.001 a 20.000, de 20.001 

a 50.000, de 50.001 a 100.000, de 100.001 a 500.000 e mais de 500.000 habitantes. 

                                                           
a Senado Federal. Siga Brasil. Disponível em: http://www9.senado.gov.br/portal/page/portal/orcamento_senado. 

Acesso em 4 out 2010. 
b O SIOPS é mantido pelo Departamento de Economia da Saúde e Desenvolvimento do Ministério da Saúde do 
Brasil. Disponível em: http://siops.datasus.gov.br/. Acesso em 16 ago 2010. 



93 

 

Dados sobre produção de consultas foram obtidos, a fim de investigar a correlação 

entre o número de consultas por habitante e o gasto com medicamentos por habitante, a partir 

do sítio eletrônico do Departamento de Informática do SUS – DATASUS.a 

Os coeficientes de correlação linear de Pearson e de Spearman foram calculados para 

as seguintes variáveis municipais: a) consultas por habitante por ano e gasto com 

medicamentos por habitante por ano; b) consultas por habitante com mais de 40 anos por ano 

e gasto com medicamentos por habitante por ano; e c) população e gasto com medicamentos 

por habitante por ano. 

Para a análise estatística foi empregado o “software R” (versão 2.6.2) e foram 

aplicados os seguintes testes: i) Teste de Lilliefors para normalidade; ii) Teste de Grubbs para 

detecção de “outliers”; iii) Teste de Shapiro-Wilk para normalidade; iv) Teste de Kruskal-

Wallis para diferentes grupos; v) Testes de comparação múltipla para diferenças entre 

grupos.10 

 

Resultados 

Observa-se, na tabela 1, que em 2009 o valor total liquidado para a aquisição de 

medicamentos pelas três esferas de governo no SUS foi de 8,9 bilhões de reais, 

aproximadamente 4,9 bilhões de dólares americanos, de acordo com o total declarado por 

estados e municípios no SIOPS até a data da coleta de dados (16/8/2010).b Este valor não 

consolida o gasto de todos os estados e municípios, porque até esta data, entre os estados 

faltavam 3 informantes (Espírito Santo, Paraná e Pernambuco) e entre os municípios 152. As 

aplicações diretas da União totalizaram o valor de 12,33 reais/habitante/ano em 2009. 

                                                           
a Ministério da Saúde. Departamento de Informática do SUS – DATASUS. Disponível em: 
http://www.datasus.gov.br. Acesso em 5 out 2010. 
b Banco Central do Brasil. Calculou-se a média da cotação diária do dólar para compra no período de 1/7 a 
31/12/2009 (1 dólar = 1,80 reais). Disponível em: 
http://www4.bcb.gov.br/pec/taxas/port/PtaxRPesq.asp?idpai=TXCOTACAO. Acesso em 4 out 2010.  
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Esfera
Total de unidades 

federativas
Nº de informantes*  Gasto total (R$ correntes) 

União 1 1                    2.360.115.095,07 

Estados e Distrito Federal 27 24                    4.187.072.744,13 

Municípios 5.564 5.412                    2.351.363.521,55 

                   8.898.551.360,75 Total

Tabela 1. Valor total liquidado pelas esferas administrativas na modalidade aplicação direta para a aquisição de 
medicamentos. Brasil, 2009.

Fonte: Elaboração própria empregando dados do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde - SIOPS (estados, Distrito Federal e 
municípios) e do Siga Brasil (Orçamento da União).

* Nº de informantes corresponde ao total de estados e municípios que informaram as despesas com ações e serviços públicos de saúde no SIOPS. 
Levantamento realizado em 16/8/2010.  

 

Quanto à participação percentual dos entes federados em aplicações diretas para a 

aquisição de medicamentos, verifica-se que os estados e o Distrito Federal são os principais 

executores, em volume de recursos, sendo responsáveis por 47,1% do valor total liquidado no 

SUS. Foram seguidos pela União com 26,5% e pelos municípios com 26,4%. 

Ao analisar o gasto per capita dos estados e do Distrito Federal (figura 1), verifica-se 

que alguns estados possuem valores muito acima da média (22,00 reais hab/ano) ou até 

mesmo da mediana (17,00 reais hab/ano), sugerindo a presença de “outliers” (valores 

inconsistentes). Os testes de detecção de valores extremos assumem que a distribuição dos 

dados é conhecida e essa suposição deve ser confirmada antes da aplicação do teste para 

identificação de “outliers”. A aplicação do teste de Lilliefors (D=0,1646, p=0,09184) 

confirmou a distribuição normal dos dados e o teste de Grubbs (D=0,4206, p<0,001) que os 

valores extremos, relativos ao Amapá e ao Distrito Federal, acontecem por outros fatores que 

não a aleatoriedade. 
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Figura 1. Gasto per capita com medicamentos dos estados e Distrito Federal na 
modalidade aplicação direta. Brasil, 2009.

Fonte: Elaboração própria com base em dados do Sistema de Informação sobre Orçamentos Públicos em Saúde - SIOPS e 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.

 

 

 Quando a média e a mediana do gasto per capita com medicamentos de municípios 

são calculadas por Região, fica evidente que os municípios dos estados do Norte e Sul 

possuem parâmetros diferentes daqueles dos estados Nordeste e Sudeste (Figura 2). Com o 

teste de Shapiro-Wilk, obteve-se evidência suficiente para rejeitar a hipótese de normalidade, 

dentro de cada Região: Norte, W = 0,4253 e p < 0,0001; Nordeste, W = 0,6792 e p < 0,0001; 

Sul, W = 0,7537 e p < 0,0001; Sudeste, W = 0,1079 e p < 0,0001 e Centro-Oeste, W = 0,5809 

e p < 0,0001. Desta forma, como não se pode dizer que as observações derivam de uma 

distribuição gaussiana, testes não paramétricos para comparações entre os grupos devem ser 

realizados. O teste de Kruskal-Wallis rejeitou a hipótese de que os grupos são parecidos, 
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fornecendo evidências de que, pelo menos, um grupo é diferente dos demais (207,0103; graus 

de liberdade 4; p<0,001). 
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Figura 2. Média e mediana das aplicações diretas per capita de municípios para a 
aquisição de medicamentos por Região. Brasil, 2009.

Mediana Média

Fonte: Elaboração própria com base em dados do Sistema de Informação sobre Orçamentos Públicos em Saúde - SIOPS e 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.

 

 

 O teste de comparação múltipla, realizado após o teste de Kruskal-Wallis, fornece 

evidências de que a Região Centro-Oeste possui gasto estatisticamente diferente das Regiões 

Norte, Nordeste e Sudeste. A Região Norte também difere da Região Sul, porém não 

apresenta diferenças quando são avaliadas as regiões Nordeste e Sudeste. O gasto per capita 

das Regiões Sudeste e Nordeste são parecidos, entre si, porém diferencia-se do gasto da 

Região Sul. 
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 Analisando-se a média e a mediana das aplicações diretas per capita dos municípios, 

estratificados por tamanho de população, verifica-se que a média do gasto per capita dos que 

têm até 5 mil habitantes é 3,9 vezes maior que dos municípios com mais de 500 mil 

habitantes. No caso da mediana, a diferença é 3,3 vezes maior para municípios com até 5 mil 

habitantes em relação àqueles com mais de 500 mil habitantes (figura 3). 
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Figura 3. Média e mediana das aplicações diretas per capita de municípios para a aquisição 
de medicamentos. Brasil, 2009.

Mediana Média

Fonte: Elaboração própria com base em dados do Sistema de Informação sobre Orçamentos Públicos em Saúde - SIOPS e Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística - IBGE.

 

 

 Ao realizar-se o teste de Shapiro-Wilk, obteve-se evidência suficiente para rejeitar a 

hipótese de normalidade do gasto por tamanho de município (número de habitantes): a) Até 
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5.000, W = 0,7845 e p<0,0001; b) De 5.001 a 10.000, W = 0,5383 e p <0.0001; c) De 10.001 

a 20.000, W = 0,0693 e p <0,0001; d) De 20.001 a 50.000, W = 0,7837 e p <0,0001; e) De 

50.001 a 100.000, W = 0,6507 e p <0,0001; f) De 10.0001 a 500.000, W = 0,3419 e p 

<0,0001; g) Mais de 500.000 W = 0,8941 e p<0,001. O teste de Kruskal-Wallis foi utilizado 

para analisar as diferenças entre estes grupos de municípios, verificando-se que o gasto per 

capita dos municípios pequenos (até 5.000 habitantes, ou de 5.001 até 10.000) é diferente do 

gasto para todas as outras classes de tamanho. O gasto dos municípios com tamanho entre 

10.001 e 20.000 habitantes é igual apenas se comparado ao gasto dos municípios com mais de 

500.000 habitantes. Para todas as classes de municípios, a partir daqueles que possuem mais 

de 20.000 habitantes, o gasto per capita em medicamentos é estatisticamente igual. 

Em relação aos testes de correlação (Pearson, r, e Spearman, R), verifica-se que as 

variáveis “gasto per capita com medicamentos” e “número de consultas médicas por 

habitante” possuem correlação positiva, porém de magnitude pequena, correlação fraca 

(r=0,03650, p=0,0073 e R=0,06377, p<0,001). Esse valor é significante. 

Entre “gasto per capita com medicamentos” e “número de consultas médicas por 

habitante com 40 anos ou mais”, observa-se uma contradição entre os testes. Enquanto o teste 

de Pearson não rejeita a hipótese de independência entre essas duas variáveis (r=0,00796, 

p=0,5596), o teste de Spearman afirma que os dados possuem uma correlação positiva fraca 

(R=0,06925, p<0,001). Além do teste de Pearson partir da exigência de que os dados 

decorrem de uma distribuição normal bivariada, ele é mais sensível a “outliers” que o teste de 

Spearman. Portanto, acredita-se que as variáveis são dependentes, mesmo que fracamente. 

Para finalizar, ao analisar as variáveis “gasto per capita com medicamentos” e 

“população do município”, percebe-se uma relação inversa. Os dois testes foram significantes, 

porém com magnitudes diferentes (r=-0,0315, p=0,0207 e R=-0,39087, p<0,001). Novamente, 
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essa diferença pode ter ocorrido por conta dos “outliers” (alguns municípios possuem gastos 

muito altos e outro municípios possuem enorme população) e, como o teste de Spearman lida 

melhor com esses valores extremos, é mais crível interpretar que as variáveis possuem uma 

relação inversa da ordem de 0.39. 

 

Discussão 

Uma questão importante que deve ser mencionada é que este trabalho apresenta os 

valores alocados para a aquisição de medicamentos pelos entes federados no SUS, apenas em 

relação às aplicações diretas, execução do recurso com a compra de medicamentos. Não se 

está discutindo o financiamento. 

Na tabela 1, mostra-se que em 2009 houve alocação de 8,9 bilhões de reais 

(aproximadamente 4,9 bilhões de dólares americanos), em aplicações diretas para a aquisição 

de medicamentos no SUS. Este valor não representa a totalidade dos valores alocados para 

esta finalidade, devido à característica do próprio SIOPS, utilizado para a coleta de dados dos 

estados e municípios. Como a natureza do sistema é declaratória e não compulsória, alguns 

estados e municípios, na data da coleta de dados do presente trabalho, não tinham informando 

ainda suas receitas e despesas com saúde, incluindo medicamentos, ainda que o prazo para 

tanto estivesse expirado para o exercício de 2009, o que não impede que possam declarar 

essas despesas em momento posterior. 

Isso significa que o valor total das aplicações diretas dos estados e municípios é 

efetivamente maior que o apresentado na tabela 1 e, portanto, maior é a participação destas 

esferas de governo quanto ao valor total do SUS para esta modalidade de aplicação dos 

recursos. 
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Em relação às aplicações diretas com medicamentos per capita (gasto per capita) de 

estados, chama a atenção os valores alocados pelo Amapá (67,07 reais hab/ano) e Distrito 

Federal (66,45 reais hab/ano), muito acima da média (22,00 reais hab/ano). Como estes 

valores não foram produzidos pelo acaso, muitas situações podem explicá-los, inclusive 

ineficiência na realização da compra de medicamentos e desvios. 

Quando se analisam a média e a mediana por Região para o conjunto de municípios, 

observaram-se diferenças entre estas medidas de até 46%, demonstrando que no conjunto de 

dados analisados há municípios bastante discrepantes em termos de gasto per capita em 

relação aos demais municípios da mesma Região. A comprovação estatística de diferença no 

gasto per capita dos municípios entre as Regiões (figura 2), revela que os municípios da 

Região Centro-oeste gastam mais que os da Região Nordeste e Sudeste e menos que os da 

Região Norte. Além disso, que o gasto dos municípios das Regiões Nordeste e Sudeste é 

semelhante, mas diferente do gasto daqueles da Região Sul. 

Outra questão investigada foi a relação entre o gasto per capita com medicamentos e a 

população do município, verificando-se relação inversa, de modo que municípios com 

população até 5 mil habitantes têm média do gasto per capita 3,9 vezes maior que municípios 

com população superior a 500 mil habitantes (figura 3). O gasto dos municípios com até 10 

mil habitantes é estatisticamente diferente do gasto para as demais categorias. 

Algumas hipóteses foram levantadas para explicar esta constatação. Primeira, seria 

necessário verificar se os municípios menores produziram mais consultas que os municípios 

maiores, porque número maior de consultas pode implicar em mais prescrições médicas e, 

portanto, em maior gasto per capita com medicamentos. Segunda, se foram realizadas mais 

consultas em pessoas com 40 anos ou mais em municípios menores que nos maiores, uma vez 

que maior atendimento desta população pode implicar em mais prescrições, devido à 
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prevalência maior de doenças crônicas, o que resultaria em maior gasto per capita com 

medicamentos. Terceira, se as diferenças observadas seriam decorrentes de diferenças 

qualitativas na relação de medicamentos dispensados à população. Quarta, se estas diferenças 

poderiam ser explicadas pela parcela maior de beneficiários de planos privados de saúde em 

municípios maiores que em menores, os quais deixariam de utilizar o SUS para a obtenção 

dos medicamentos prescritos. E, por fim, quinta hipótese, se as questões econômicas, tais 

como, poder e escala de aquisição estariam em jogo, fazendo com que municípios menores,a 

por terem menor poder de negociação e escala de compra, estariam pagando preços mais altos 

pelos produtos que os municípios maiores e, por isso, seu gasto per capita seria maior. 

Em relação às hipóteses primeira e segunda, a análise realizada neste trabalho 

encontrou correlação fraca e positiva. Dessa forma, conclui-se pela não interferência do 

número de consultas realizadas nas diferenças observadas do gasto per capita dos municípios. 

Quanto à terceira hipótese, pode-se afirmar, com grau elevado de segurança, que as 

variações qualitativas dos medicamentos oferecidos à população são mínimas, em virtude da 

existência de política nacional e de financiamento federal para a aquisição dos medicamentos 

disponíveis na atenção primária em saúde, cuja responsabilidade é quase que exclusiva dos 

municípios, sendo baixa a discricionariedade do gestor municipal em alterar os itens da lista 

federal. 

No caso da quarta hipótese, são pouquíssimos os planos privados de saúde no Brasil 

que incluem em sua cobertura a oferta de medicamentos. Dessa forma, acredita-se que este 

efeito, caso exista, seja muito limitado, pois mesmo beneficiários de planos privados 

procuram o SUS para a dispensação de medicamentos.  

                                                           
a O Brasil tem 2.551 municípios com até 10 mil habitantes, representando 45,8% do total. 
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Desse modo, descartando-se as hipóteses anteriores, pelo fato de que ou não explicam 

diferenças no gasto per capita com medicamentos de municípios por categorias de tamanho 

de população ou explicariam muito pouco estas diferenças, tem-se que a hipótese mais 

plausível reside em poder e escala de compras distintos, em desfavor dos municípios menores, 

uma vez que pagariam preços mais elevados devido à menor capacidade de negociação e pelo 

fato de comprarem menores quantidades. 

Esta situação remete à necessidade de se discutir a eficiência no uso dos recursos 

públicos, uma vez que a fonte de financiamento é a mesma, ou seja, os medicamentos são 

adquiridos com recursos advindos do pagamento de tributos pela sociedade. 

Chalkidou e colaboradores,4 a partir de análise dos preços pagos para os mesmos 

medicamentos por diferentes agências governamentais dos EUA, argumentam que no caso 

estudado não havia razão econômica ou social moralmente aceita que justificasse que 

programas do governo federal pagassem preços tão diferentes pelos produtos farmacêuticos. 

No caso brasileiro, se comprovada grandes diferenças nos preços pagos, como sugere 

esta análise, tem-se que as diferenças não são intragovernamentais como nos EUA, mas sim 

intergovernamentais. De todo modo, não parece correto ética e socialmente que os recursos 

públicos sejam empregados desta forma, o que sinaliza para a necessidade de adoção de 

políticas que promovam a eficiência de compras públicas em todas as esferas de governo. 

Algumas estratégias já foram implementadas por alguns governos estaduais no país, a 

exemplo da produção de medicamentos por laboratórios farmacêuticos públicos para oferta 

aos municípios nos estados de São Paulo e Minas Gerais5 e do estabelecimento de consórcio 

de medicamentos no estado do Paraná, de forma que os municípios se unem com o objetivo 

de ampliar a escala de compra e seu poder de negociação de preços.5,7 Estas estratégias foram 

consideradas eficazes para a redução dos custos de aquisição dos medicamentos. 
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Entretanto, tais medidas nem de longe atingem a totalidade dos municípios brasileiros, 

o que torna urgente discutir políticas que promovam a eficiência do uso dos recursos. Neste 

aspecto, podem ser empregadas políticas destinadas a garantir melhores preços em compras 

públicas como, por exemplo, o estabelecimento de consórcio entre municípios e a realização 

de atas de registro de preços pelos estados para que os municípios comprem pelos preços pré-

registrados neste tipo de contrato.  

A centralização de compra pelo governo federal somente se justifica para 

medicamentos que possuem um único fornecedor e/ou são adquiridos no exterior e/ou tenham 

preço unitário bastante elevado. Nestes casos, o ganho econômico pela centralização parece 

suplantar as dificuldades de logística e seu custo em um país de território tão extenso como o 

Brasil.  

Outra possibilidade para garantir eficiência consiste na adoção de medidas mais 

amplas, de impacto nacional, tal como a regulação de compras públicas por meio da definição 

de preço máximo para a aquisição para todos os medicamentos dispensados no SUS, a 

exemplo do que já ocorre para alguns medicamentos que tiveram Preço Máximo de Venda ao 

Governo – PMVG definido. Esta parece ser uma das políticas mais objetivas, eficazes e 

menos dispendiosas em termos administrativos. O que precisa ser avaliado é o seu impacto 

em outras políticas, na medida em que o mercado farmacêutico brasileiro é um dos maiores 

do mundo e o SUS é um grande comprador de medicamentos deste mercado. 

Para finalizar, ressalta-se a importância de implantar e monitorar políticas 

farmacêuticas com a finalidade de regular as compras públicas no Brasil. A tendência 

internacional de aumento do gasto com medicamentos também é observada no contexto 

nacional, o que implica na necessidade de que os gestores sejam ágeis na adoção de medidas 

que garantam a sustentabilidade do SUS. 
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Resumo 

Objetivo. Contribuir com a análise da cobertura da assistência terapêutica no sistema público 

de saúde do Brasil, Sistema Único de Saúde – SUS. Métodos. O perfil de morbidade da 

população brasileira foi identificado a partir da lista de tabulação para morbidade do SUS, 

segundo a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à 

Saúde (CID-10). As categorias e subcategorias foram classificadas quanto ao atendimento, se 

hospitalar ou ambulatorial. O percentual de cobertura por políticas de assistência terapêutica 

foi calculado. Resultados. Analisaram-se 990 categorias e subcategorias da CID-10. Para as 

aquelas cujo manejo é ambulatorial (501), verificou-se que 15 (3%) estão descobertas por 

política de assistência terapêutica. Conclusão. Há lacunas quanto à cobertura da assistência 

terapêutica no SUS, pela não disponibilidade de medicamentos para o tratamento de algumas 

doenças. 

 

Descritores 

Políticas Públicas de Saúde. Cobertura de Serviços Públicos de Saúde. Atenção à Saúde 

Baseada em Evidências. Direito à Saúde. Cobertura Universal. 
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Introdução 

 A assistência terapêutica universal no Brasil foi estabelecida pela Constituição Federal 

de 19881, a qual define a saúde como um direito de todos e um dever do Estado, e foi 

regulamentada pela Lei Orgânica da Saúde2 que determina sua integralidade. 

 A integralidade constitucional da assistência terapêutica não foi definida no 

documento legal e constitui conceito pouco claro para a sociedade. No âmbito do sistema 

público de saúde, chamado Sistema Único de Saúde – SUS, que foi criado para garantir parte 

do direito à saúde, a integralidade diz respeito à atuação articulada das ações de promoção, 

prevenção e recuperação, considerando três níveis de complexidade para essas ações e 

serviços, suprindo-se as necessidades de cuidados de saúde dos indivíduos, desde aquelas 

mais básicas até as mais complexas.3,4 

 Esta falta de clareza sobre a integralidade da assistência terapêutica vem causando um 

fenômeno caracterizado pelo aumento das demandas judiciais, as quais determinam aos 

gestores do SUS o fornecimento de diversos medicamentos para os pacientes, mesmo que 

estes não constem das listas das políticas de tratamento estabelecidas.5 

 Esta interpretação do direito à saúde pelo Poder Judiciário está associada ao senso 

comum de que o Estado deve fornecer qualquer produto farmacêutico disponível em mercado 

nacional ou não, desconsiderando que a Constituição Federal determina que para assegurá-lo 

são necessárias políticas públicas. Também desconsidera elementos técnicos, tais como, as 

evidências científicas de eficácia, efetividade e custo-efetividade para eleição de uma 

determinada intervenção terapêutica. 

 Contudo, ao mesmo tempo em que ocorrem interpretações consideradas complicadas 

por parte do Poder Judiciário, também existem problemas relativos à garantia do acesso a 

medicamentos, seja por deficiência da gestão da assistência farmacêutica, seja pela não 
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definição de política terapêutica para tratamento de determinada doença, ou seja, de uma 

política pública. 

 O conceito de política pública está relacionado ao estabelecimento de fluxo de decisão 

orientado a manter o equilíbrio social ou a introduzir desequilíbrios destinados a modificar a 

realidade social.6 Em relação à assistência terapêutica farmacológica em nível federal no SUS, 

três importantes políticas devem ser destacadas, sendo uma delas destinada à atenção 

hospitalar e duas à atenção ambulatorial. 

 A primeira consiste no atendimento à população em ambiente hospitalar em que os 

medicamentos e demais intervenções são administradas pelos hospitais aos pacientes, sendo 

estes remunerados pelos procedimentos feitos e previstos na Tabela de Procedimentos, 

Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais do Sistema Único de Saúde, chamada 

Tabela SUS.7 

 A segunda foi estabelecida para orientar a aquisição, prescrição e dispensação de 

medicamentos para tratar as doenças mais prevalentes, por meio da seleção desses produtos 

segundo evidências de eficácia, segurança e custo-efetividade, constituindo a Relação 

Nacional de Medicamentos Essenciais – Rename.8 Embora esta lista contenha medicamentos 

utilizados no atendimento hospitalar, é mais empregada para orientar o atendimento 

ambulatorial na atenção primária. 

 E a terceira política de assistência terapêutica foi definida com o objetivo de buscar a 

garantia da integralidade do tratamento farmacológico, em nível ambulatorial, sendo chamada 

de Componente Especializado da Assistência Farmacêutica – CEAF.9 As linhas de cuidado 

estão definidas em protocolos clínicos para tratamento de doenças raras e/ou crônicas cujo 

custo no geral é bastante elevado. Esses protocolos são publicados pelo Ministério da Saúde. 
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 Além das políticas de assistência terapêutica farmacológica, que organizam a oferta de 

tratamento em uma visão mais macro quanto aos três níveis de complexidade da atenção à 

saúde, também existem as políticas terapêuticas farmacológicas, as quais definem os 

medicamentos que serão disponibilizados para o tratamento de algumas doenças, 

estabelecendo protocolos e diretrizes terapêuticas.  

 Dessa forma, considerando que o SUS estabeleceu políticas para garantir a 

integralidade da assistência terapêutica, como parte da garantia do direito constitucional à 

saúde, interessa avaliar em que medida as políticas públicas implementadas pelo Estado estão 

cumprindo o seu papel. Em outras palavras, importa saber se elas são capazes de assegurar 

cobertura integral, considerando o perfil de morbidade da população brasileira. 

Nesse sentido, o objetivo deste trabalho é contribuir com a análise da cobertura da 

assistência terapêutica no SUS, identificando possíveis problemas quanto à ausência de 

definição de tratamento farmacológico para algumas doenças, de forma a sinalizar para a 

necessidade de avaliação da incorporação de medicamentos e contribuir para que se efetive o 

direito constitucional à saúde, inclusive à assistência terapêutica. 

 

Métodos 

 O perfil de morbidade da população brasileira foi identificado a partir da lista de 

tabulação para morbidade hospitalar utilizada pelo SUS, segundo a Classificação Estatística 

Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde (CID-10).10 

 Esta relação de categorias da CID-10 foi exportada para uma planilha eletrônica, 

constituindo, com alguns ajustes como, por exemplo, a abertura da categoria em 

subcategorias, a lista de doenças e agravos para os quais se fez a avaliação de cobertura por 

política de assistência terapêutica. 
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 As categorias e subcategorias foram inicialmente classificadas quanto ao tipo principal 

de atendimento, se hospitalar ou ambulatorial, considerando a gravidade e complexidade da 

doença ou agravo. A base de dados Diseasedex®11 e a Biblioteca Virtual em Saúde do 

Ministério da Saúde (http://bvsms.saude.gov.br/) foram utilizadas para auxiliar nesta 

classificação, na medida em que permitem recuperar informações sobre o manejo das 

doenças. 

 Identificou-se para cada categoria e subcategoria CID-10 a política de assistência 

terapêutica farmacológica adotada, de acordo com as seguintes classes: 1) Rename – significa 

que foram incluídos medicamentos para tratamento da doença na Relação Nacional de 

Medicamentos Essenciais – Rename; 2) CEAF – foram estabelecidos protocolos para 

tratamento farmacológico da doença por meio do Componente Especializado da Assistência 

Farmacêutica – CEAF; 3) Tabela SUS – o tratamento com medicamentos é feito no âmbito da 

atenção hospitalar, para os indivíduos internados e, portanto, está integralmente coberto; 4) 

Não classificado – a abordagem terapêutica não envolve preferencialmente o uso de 

medicamentos ou trata-se de imunização; e 5) Sem tratamento – o que significa que não foram 

selecionados medicamentos para tratamento da categoria ou subcategoria de doenças. 

 O percentual de cobertura das categorias e subcategorias da CID-10 por políticas de 

assistência terapêutica farmacológica no âmbito ambulatorial foi calculado pela razão entre a 

soma das categorias e subcategorias das classes Rename e CEAF e, a soma de todas as 

categorias e subcategorias, excetuando as que foram enquadradas como “não classificado” e 

Tabela SUS.  

 A fim de mensurar o impacto da não definição de tratamento para algumas doenças, 

em termos populacionais, foram pesquisados estudos publicados sobre a prevalência dessas 
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doenças em duas bases de dados: PubMed (www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed) e Biblioteca 

Virtual em Saúde (http://regional.bvsalud.org/php/index.php). 

 Para as categorias e subcategorias classificadas como “sem tratamento”, fez-se 

pesquisa sobre intervenções farmacológicas recomendadas e evidências de eficácia para estas 

intervenções nas seguintes bases de dados: 1) Diseasedex® do sistema Micromedex, que 

provê informações baseadas em evidências sobre o tratamento das doenças; 2) Cochrane BVS 

para revisões sistemáticas; 3) British National Formulary 60, formulário terapêutico do Reino 

Unido e 4) Clinical Evidence. 

Analisou-se para as categorias e subcategorias definidas como “sem tratamento” a 

necessidade de incorporar medicamentos para seu manejo, a partir da existência de provas de 

eficácia para eles. Os resultados foram apresentados em uma tabela para facilitar a discussão. 

Adicionalmente, verificou-se a existência de registro dos produtos junto à autoridade 

sanitária brasileira, Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa, o qual autoriza a 

comercialização no país.  

 

Resultados 

 Das 990 categorias e subcategorias da CID-10 relativas à morbidade hospitalar do 

SUS, 501 (50,6%) foram classificadas por tipo majoritário de atendimento como ambulatorial, 

439 (44,3%) como hospitalar e 50 (5,1) não foram classificadas. Dessa forma, 940 categorias 

e subcategorias de doenças estão sendo tratadas com o uso de medicamentos, das quais 501 

(53,3%) ambulatorialmente e 439 (46,7%) no âmbito hospitalar. 

 Para as categorias e subcategorias cujo manejo é ambulatorial (501), verificou-se a 

existência de política de assistência terapêutica farmacológica para 97% delas. Sendo que das 

501 categorias e subcategorias, 83,6% (419) têm cobertura prevista por meio da Relação 
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Nacional de Medicamentos Essenciais – Rename, 13,4% (67) pelo Componente Especializado 

da Assistência Farmacêutica – CEAF e 15 (3%) estão descobertas, pois não foram 

selecionados medicamentos para seu manejo. 

 Das 15 categorias iniciais, descobertas em termos de política de assistência terapêutica 

farmacológica, uma foi desmembrada (E76 – Mucopolissacaridoses) com a finalidade de 

explicitar o tratamento recomendado. Com isso, trabalhou-se com uma relação de 17 

categoriais e subcategorias da CID-10. 

A tabela 1 apresenta os achados epidemiológicos e algumas evidências de eficácia 

para medicamentos recomendados no tratamento das doenças descobertas. 

Observa-se que das 17 categorias e subcategorias, 6 são consideradas doenças raras17 e 

algumas doenças são altamente prevalentes como a intolerância à lactose, enxaqueca, 

demência e hiperplasia da próstata. 

Em relação ao registro dos medicamentos junto à Anvisa, L-carnitina, lactase, 

eletriptana, rifaximina, galactosidase-alfa e subsalicilato de bismuto não têm sua 

comercialização autorizada no Brasil. 
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Tabela 1. Achados epidemiológicos e algumas evidências de eficácia para medicamentos recomendados no tratamento de doenças que não 
têm política terapêutica ambulatorial instituída no sistema público de saúde do Brasil, 2010. 

Categorias e subcategorias CID - 
10 Achados epidemiológicos Tratamento Micromedex (2010)11 

E30.1 Puberdade precoce Prevalência de 0,06% na população 
pediátrica geral12,13 

buserelina, goserelina, leuprorelina e 
nafarelina14 

Goserelina: evidência a favor da eficácia, 
recomendação classe IIb, força da evidência 
categoria B. 

E59 Deficiência de selênio da dieta Pouco freqüente, mas existente em 
algumas regiões do Brasil15 

suplementação de selênio  

E72.3 Distúrbios do metabolismo da 
lisina e da hidroxilisina (Acidúria 
glutárica, Hidroxilisinemia, 
Hiperlisinemia) 

Doença rara.16 Doenças raras são aquelas 
que acometem não mais do que 1 
indivíduo em 2000 na União Européia e 1 
em 1250 nos EUA.17 

suplementação de L-carnitina18 Evidência  a favor da eficácia, recomendação classe 
IIb, força da evidência categoria B. 

E73 Intolerância à lactose Prevalência de 25,7% em adultos na 
população brasileira, sendo 6,9% da 
população geral tem intolerância grave.19  

Lactase20,21  

E76.0 Mucopolissacaridose do tipo I 
(Síndrome de: Hurler, Hurler-
Scheie, Scheie) 

Doença rara16 Laronidase22 Efetivo, recomendação classe I, força da evidência 
categoria B. 

E76.1 Mucopolissacaridose do tipo 
II (Síndrome de Hunter) 

Doença rara16 Idursulfase22 Evidência a favor da eficácia, recomendação classe 
IIa, força da evidência categoria B. 

E76.2 Outras mucopolissacaridoses 
- Maroteaux-Lamy 

Doença rara16 galsulfase - mucopolissacaridoses VI22 Evidência a favor da eficácia, recomendação classe 
Iia, força da evidência categoria B. 



116 

 

Tabela 1. Achados epidemiológicos e algumas evidências de eficácia para medicamentos recomendados no tratamento de doenças que não 
têm política terapêutica ambulatorial instituída no sistema público de saúde do Brasil, 2010. 

Categorias e subcategorias CID - 
10 Achados epidemiológicos Tratamento Micromedex (2010)11 

E77.0 Defeitos na modificação pós-
translacional de enzimas 
lisossômicas (Mucolipidose II 
[doença da célula I], Mucolipidose 
III [polidistrofia pseudo-Hurler]) 

Doença rara16 Pamidronato23  

F02* Demência em outras doenças 
classificadas em outra parte 

a) Prevalência média de demência, acima 
dos 65 anos de idade, variou entre 2,2% 
na África, 5,5% na Ásia, 6,4% na 
América do Norte, 7,1% na América do 
Sul e 9,4% na Europa;24 b) Prevalência de 
7,1% acima dos 65 anos em uma cidade 
brasileira.25 

donepezil, galantamina, rivastigmina26 Donepezil: evidência a favor da eficácia, 
recomendação classe IIb, força da evidência 
categoria C. Galantamina: inefetivo, recomendação 
classe III, força da evidência categoria B. 

F03 Demência não especificada a) Prevalência média de demência, acima 
dos 65 anos de idade, variou entre 2,2% 
na África, 5,5% na Ásia, 6,4% na 
América do Norte, 7,1% na América do 
Sul e 9,4% na Europa;24 b) Prevalência de 
7,1% acima dos 65 anos em uma cidade 
brasileira.25 

donepezil, galantamina, rivastigmina26 Donepezil: evidência a favor da eficácia, 
recomendação classe IIb, força da evidência 
categoria C. Galantamina: inefetivo, recomendação 
classe III, força da evidência categoria B. 

G43 Enxaqueca e outras síndromes 
de algias cefálicos 

a) Prevalência na população geral de 
10,7%, sendo 4 vezes mais prevalente 
entre as mulheres que nos homens;26 b) 
Prevalência de 10% na população geral.28 

eletriptana, rizatriptana, sumatriptana, 
zolmitriptana, ergotamina - prevenção 
da enxaqueca29,30 

Eletriptana, rizatriptana, sumatriptana, 
zolmitriptana: efetivos em adultos, recomendação 
classe IIa, força da evidência categoria B. 
Rizatriptana: efetivo em adultos, recomendação IIa, 
força da evidência categoria B. Ergotamina: 
evidência a favor da eficácia, recomendação classe 
IIb, força da evidência categoria B. 
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Tabela 1. Achados epidemiológicos e algumas evidências de eficácia para medicamentos recomendados no tratamento de doenças que não 
têm política terapêutica ambulatorial instituída no sistema público de saúde do Brasil, 2010. 

Categorias e subcategorias CID - 
10 Achados epidemiológicos Tratamento Micromedex (2010)11 

G10 Doença de Huntington Prevalência de 10 indivíduos sintomáticos 
em 100.000 nos EUA31 

risperidona, quetiapina, olanzapina, 
aripiprazol32 

Risperidona: evidência inconclusiva sobre a 
eficácia, recomendação casse III, força da evidência 
categoria B. 

L63 Alopécia areata Prevalência de 0,1 a 0,2% nos EUA33 triancinolona intralesional, minoxidil - 
tratamentos de adultos34,35 

Triancinolona: evidência a favor da eficácia, 
recomendação IIb, força da evidência categoria B. 
Minoxidil: evidência inconclusiva sobre a eficácia, 
recomendação classe IIb, força da evidência 
categoria B. 

L64 Alopécia androgênica a) Prevalência de 21,3% em homens com 
mais de 18 anos;36 b) Aproximadamente 
50% da população masculina;37 c) 
Prevalência da alopécia em vértice e 
completa de 31% (idade 40-55 anos) e 
53% (idade 65-69 anos). A prevalência de 
homens com apenas alopécia frontal foi 
de (31-33%) em todos os grupos etários.38 

monoxidil, finasterida39 Minoxidil e finasterida: efetivos, recomendação 
classe IIa, força da evidência categoria B. 

N40 Hiperplasia da próstata a)  Prevalência de 10% aos 30 anos e se 
aproxima de 90% nos indivíduos com 
mais de 90 anos.40 

alfuzosina, doxazosina, prazosina, 
tansulosina, finasterida41 

Alfuzosina: efetivo, recomendação classe IIa, força 
da evidência categoria A. Doxazosina e tansulosina: 
efetivo, recomendação classe IIa, força da evidência 
categoria B. Prazosina: evidência a favor da 
eficácia, recomendação classe IIb, força da 
evidência categoria B. Finasterida: efetivo, 
recomendação classe IIb, força da evidência 
categoria B. 

N91.1 Amenorréia secundária Prevalência maior que 5% na população 
geral42 

cabergolina, bromocriptina42  
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Tabela 1. Achados epidemiológicos e algumas evidências de eficácia para medicamentos recomendados no tratamento de doenças que não 
têm política terapêutica ambulatorial instituída no sistema público de saúde do Brasil, 2010. 

Categorias e subcategorias CID - 
10 Achados epidemiológicos Tratamento Micromedex (2010)11 

R14 Flatulência e afecções 
correlatas 

Freqüente em pacientes com má absorção 
de lactose43 

rifaximina, alfa-galactosidase, 
subsalicilato de bismuto44 

Dimeticona: evidência a favor da eficácia, 
recomendação classe IIa, força da evidência 
categoria B. 
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Discussão 

 A primeira questão que deve ser ressaltada é que neste trabalho está se discutindo o 

quanto as políticas de assistência terapêutica são suficientes para cobrir o perfil de morbidade 

da população brasileira e, caso não exista cobertura para algumas doenças, se os 

medicamentos recomendados para seu tratamento estão em consonância com o modelo 

vigente, que busca na evidência científica a base para definição das melhores alternativas 

terapêuticas. Não se trata de abordagem terapêutica holística, centrada no doente e não na 

doença. A análise é feita no contexto do modelo biomédico, o qual ainda que tenha trazido 

inúmeros benefícios à medicina moderna, também apresenta limitações. 

Segundo Capra,45 a medicina do século XX caracteriza-se pela progressão da biologia 

até o nível molecular. Isso trouxe avanços, dentre eles o desenvolvimento de medicamentos e 

vacinas para combate às doenças infecciosas. Entretanto, o entusiasmo com essas descobertas 

iniciais dificultou a percepção de que os medicamentos também causam efeitos não desejáveis 

e que, embora controlem sintomas, não têm efeito sobre os distúrbios subjacentes. As 

cirurgias também avançaram e, nesse contexto, observou-se a crescente dependência da 

medicina em relação à alta tecnologia com impactos tanto de natureza técnica quanto social, 

econômica e moral. 

Ainda de acordo com o autor, a concepção mecanicista do organismo humano e a 

abordagem técnica da saúde levaram à ênfase na tecnologia médica. Nesse processo de 

redução da enfermidade (condição do ser humano total) à doença (condição de determinada 

parte do corpo), os médicos perderam o foco no paciente e tratam suas doenças. Crêem que a 

cura da doença requer alguma intervenção externa específica e no geral são incapazes de 

enxergar a enfermidade como doença do corpo todo e de tratá-la como tal. 
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Estas questões constituem limitações da abordagem do modelo biomédico, no qual se 

insere a discussão de cobertura por políticas de assistência terapêutica das doenças 

relacionadas na CID-10 para o perfil de morbidade hospitalar do SUS. Entretanto, este 

constitui o modelo hegemônico, que impregna a sociedade moderna com a noção fragmentada 

de saúde e doença, e que fragmenta os indivíduos em partes do corpo. Sua importância é 

enorme, pois atravessa instituições mesmo que externas ao setor saúde, como no caso das 

ações judiciais por medicamentos no Brasil, em que o Poder Judiciário julga fundamental e 

interpreta como garantia do direito à saúde a oferta de todos os medicamentos prescritos por 

um médico, como se estes medicamentos pudessem apenas causar benefícios e fossem 

instrumentos da garantia do direito à vida.  

Dessa forma, considerando o contexto do sistema público de saúde no Brasil e seus 

desafios, e ainda o modelo biomédico, é fundamental racionalizar o uso dos medicamentos 

por meio da formulação de políticas de assistência terapêutica, o que evita desperdícios de 

recursos e danos à população em virtude do uso irracional. Além disso, sua existência reforça 

o argumento da necessidade de estabelecer políticas para garantia do direito à saúde no país e, 

neste caso, quanto maior for a cobertura, menor o espaço para que determinações judiciais 

obriguem os gestores a adquirir produtos muitas vezes pouco eficazes, mas de custo bem 

elevado. Por isso, a decisão de realizar esta pesquisa. 

Ainda com relação às limitações do trabalho, é importante pontuar que a análise 

realizada não investiga se o tratamento estabelecido ou contemplado na política está em 

consonância com as melhores evidências atuais de eficácia, efetividade, segurança e custo-

efetividade. A política pode estar estabelecida, mas também pode ter deficiências em relação 

aos tratamentos disponíveis, pelo fato de existirem alternativas mais adequadas, segundo os 

parâmetros citados. 
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 De todo modo, a abordagem utilizada, que parte da análise de cobertura das políticas 

de assistência terapêutica farmacológica para categorias e subcategorias da CID-10, no 

contexto de um sistema de saúde universal, ainda que apresente limitações, possibilita 

avanços na discussão sobre a assistência terapêutica integral que deve ser garantida aos 

cidadãos brasileiros e sinaliza para a necessidade de estender a cobertura para os casos em que 

se identifiquem lacunas. 

 Os resultados mostram que estas lacunas representam 3% das categorias e 

subcategorias cujo atendimento prioritário ou majoritário é ambulatorial. O que implica em 

cobertura de 97% delas por políticas de assistência terapêutica farmacológica. Esta é uma 

ampla cobertura, mas é preciso lembrar que o sistema de saúde é universal e que deve 

assegurar assistência terapêutica a todos os indivíduos. 

 Pesquisa realizada com base em uma amostra de doenças referidas em ações judiciais, 

impetradas contra um município no Brasil, constatou que o atendimento terapêutico estava 

contemplado para a maioria das doenças (26), seja por meio de política da atenção básica, seja 

por meio de política para doenças raras e/ou de alto custo, o que representou 96% das doenças 

da amostra estudada (27).46 Observou-se, ainda, que das 27 doenças, três delas estavam 

contempladas por política terapêutica limitada, ou seja, a política não oferecia as abordagens 

de primeira escolha em sua totalidade, o que correspondeu a 11% da amostra. A única doença 

que não estava contemplada por política terapêutica foi o transtorno do déficit de atenção e 

hiperatividade. 

 Ao analisar a questão bioética em relação a doenças genéticas raras, Boy et al47 

ponderam que pouco se avançou na integralidade da assistência e da equidade do acesso no 

SUS. Consideram esta situação um problema bioético importante, na medida em que avanços 

tecnológicos ocorreram em relação ao diagnóstico e tratamento das doenças, com ampliada 
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demanda por parte dos usuários, mas enfrentando a limitação de recursos, em situação em que 

gestores precisam priorizar ações e serviços. 

 Observou-se no presente estudo que 6 das 17 categorias e subcategorias que não estão 

cobertas por política referem-se a doenças raras. Krug et al48 já discutiram a necessidade de se 

estabelecer política específica para tratamento das doenças raras, entre outros motivos porque 

85 a 90% são graves ou ameaçadoras da vida e o custo do tratamento é muito elevado. 

 Experiência neste sentido foi implementada pelo estado brasileiro do Rio Grande do 

Sul, em que se criou um centro de referência para assessoria em fórmulas nutricionais 

especiais, com a finalidade de melhorar o planejamento das ações de saúde e a alocação de 

recursos para a compra desses produtos.49 Isso mostra que já há preocupação com as 

especificidades da abordagem terapêutica a estas doenças. 

 No caso do presente estudo, esperava-se encontrar maior quantidade de doenças raras 

entre aquelas sem cobertura. Contudo, chama a atenção que doenças como a intolerância à 

lactose, hiperplasia de próstata e enxaqueca estejam nesta relação. A prevalência é elevada, o 

que implica em milhões de indivíduos sem tratamento garantido pelo SUS. 

 Quanto à intolerância à lactose, já há alguma evidência de que a administração de 

lactase seja útil, mas ainda são poucos os estudos e o medicamento não está registrado no 

Brasil. Em relação à enxaqueca, o problema consiste na falta de tratamento para sua 

profilaxia, havendo evidência de eficácia para alguns medicamentos. No caso da hiperplasia 

de próstata benigna, ainda que o tratamento cirúrgico esteja contemplado, pode ser contra-

indicado para pacientes idosos ou que tenham outras complicações de saúde.    

 Sobre o tratamento para puberdade precoce, existe protocolo para manejo da 

puberdade precoce central, o qual não inclui o tratamento da puberdade precoce por outras 

causas, implicando em falta de acesso aos medicamentos para os pacientes nestes casos. 
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Situação semelhante ocorre com a demência. A cobertura com os medicamentos relacionados 

se dá para a doença de Alzheimer e não para a demência não especificada. 

 Como já comentado anteriormente, esta análise verifica apenas se há previsão de 

tratamento, mas não avalia a qualidade do tratamento recomendado. Exemplo desta limitação 

pode ser dado com relação ao manejo da doença de Fabry. Há protocolo instituído que 

estabelece o uso de imiglucerase, entretanto, a única referência para seu manejo na base de 

dados Micromedex é o uso de algasidase beta. 

 Dessa forma, os resultados deste trabalho mostram que há lacunas quanto à cobertura 

das categorias e subcategorias da CID-10 relativas à morbidade hospitalar no SUS, pela não 

disponibilidade de medicamentos para seu tratamento nas políticas terapêuticas 

farmacológicas. 

Nesse aspecto, vale lembrar que historicamente o SUS tem sido alvo de várias 

reportagens e estudos que mostram os problemas para se garantir o acesso da população aos 

medicamentos. Assim, é claro que parte das demandas judiciais se justifica na medida em que 

o Judiciário age para garantir que o cidadão tenha acesso aos medicamentos que constam nas 

políticas públicas e que por alguma dificuldade de gestão não tenham sido fornecidos, ou para 

tratamento de doenças que não tenham sido contempladas por política.  

Sabe-se o quanto as novas tecnologias impactam nos orçamentos dos sistemas de 

saúde, tanto de países desenvolvidos quanto daqueles em desenvolvimento. Sabe-se também 

que muitas dessas tecnologias não são melhores em termos de efetividade que outras já 

existentes e, acima de tudo, que há muita pressão para que elas ganhem mercado, sendo 

utilizadas por mais pessoas. Assim, o resultado é que para fornecer determinados produtos 

para poucos pacientes, pode-se deixar de atender milhares com os medicamentos constantes 

na política existente. 
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Dessa forma, considerando que o Estado precisa lidar com a escassez de recursos, que 

o limite de sua capacidade de gasto é dado pela arrecadação de tributos e que a saúde compete 

com outras áreas também relevantes como educação, saneamento, habitação, segurança 

pública, entre outras, é perfeitamente aceitável que para assegurar o direito à saúde, universal 

em nosso caso, tenham que existir políticas públicas, para prevenir, promover e recuperar a 

saúde. 

Daí que, para assegurar o direito à saúde por meio das políticas públicas, surgem 

questões primordiais sobre a oferta das intervenções terapêuticas previstas nessas políticas e 

sobre a sua cobertura para atender a todo o perfil de morbidade da população brasileira, algo 

que precisa ser melhorado no SUS. 
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Resumo 

Objetivos. Descrever e analisar a gestão da assistência farmacêutica em alguns municípios, 

produzindo mais evidências sobre problemas que podem comprometer o acesso a 

medicamentos no Sistema Único de Saúde – SUS. Métodos. Realizou-se pesquisa 

exploratória, transversal, elaborando-se questionário com questões fechadas sobre a gestão da 

assistência farmacêutica. O tamanho da amostra foi definido em 431 municípios, selecionados 

por amostragem aleatória estratificada. Resultados. Dos 431 municípios, apenas 36 

responderam o questionário (8,4%). Destes, 44,4% (n = 16) informaram ter a assistência 

farmacêutica formalizada, das quais 93,4% (n = 15) contam com pelo menos um 

farmacêutico.  Dos 36 municípios, 97% (n = 35) informaram ter lista de medicamentos para 

dispensação à população. O controle de estoque foi considerado adequado em 26 deles 

(72,2%).  Estão cumprindo determinação judicial para o fornecimento de medicamentos 14 

(38,9%) municípios e em 13 deles (36%) todas as Unidades Básicas de Saúde – UBS contam 

com farmacêutico. Conclusão. O SUS ainda tem muito para avançar e estruturar a fim de 

garantir o acesso a medicamentos e a efetividade das ações de saúde por meio de eficiente 

gestão da assistência farmacêutica. 

  

Descritores 

Assistência Farmacêutica. Sistema Único de Saúde. Gastos em Saúde. Acesso aos Serviços de 

Saúde. Gestão em Saúde. 
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Abstract 

Objectives. Describe and analyze the pharmaceutical services management in some Brazilian 

municipalities, producing more evidence about problems that may hamper access to 

medicines in Unified Health System - SUS. Methods. We conducted an exploratory, cross-

sectional research, drawing up a questionnaire with closed questions on pharmaceutical 

services management. The sample size was defined in 431 municipalities, selected by 

stratified random sampling. Results. Only 36 municipalities of 431 answered the 

questionnaire (8.4%). Of these, 44.4% (n = 16) reported having formalized pharmaceutical 

services, of which 93.4% (n = 15) have at least one pharmacist. Of the 36 municipalities, 97% 

(n = 35) reported having drug list for dispensing to citizens and inventory control was 

considered suitable in 26 of them (72.2%). Fourteen (38.9%) municipalities are complying 

with court order for drug supply and 13 (36%) have a pharmacist working at Basic Health 

Units - UBS. Conclusion. The SUS needs to advance much in order to ensure access to 

medicines and health effectiveness through efficient pharmaceutical services management. 

 

Key words 

Pharmaceutical Services. Unified Health System. Health Expenditures. Health Services 

Accessibility. Health Management.  
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Introdução 

 A assistência farmacêutica ganhou projeção na última década em decorrência, 

especialmente, do aumento no número de ações judiciais que determinam aos gestores do 

Sistema Único de Saúde – SUS o fornecimento de medicamentos a cidadãos. O acesso a 

medicamentos e a integralidade da assistência terapêutica passaram a ser debatidos com maior 

freqüência, explicitando-se que para sua concretização também é preciso que atividades 

relativas ao campo da gestão sejam desenvolvidas satisfatoriamente. 

 De acordo com a Organização Mundial da Saúde – OMS, o acesso a medicamentos 

essenciais depende de quatro fatores, quais sejam: seleção racional, financiamento 

sustentável, preços acessíveis e sistema de saúde de confiança.1 Dessa forma, está implícita na 

necessidade de se dispor de sistema de saúde de confiança, a boa gestão das ações e serviços, 

incluindo a assistência farmacêutica. 

A formalização de um primeiro conceito de assistência farmacêutica no Brasil se deu 

com a publicação da Política Nacional de Medicamentos, sendo a assistência farmacêutica 

definida como um grupo de atividades relacionadas com o medicamento cujo objetivo é 

apoiar as ações de saúde em uma comunidade. Para tanto, envolve o abastecimento, a 

conservação e controle de qualidade, a segurança e a eficácia terapêutica, o acompanhamento 

e a avaliação da utilização, a obtenção e a difusão de informação sobre medicamentos e a 

educação permanente dos profissionais de saúde, do paciente e da comunidade para assegurar 

seu uso racional.2 

 Explorando mais a gestão da assistência farmacêutica, Perini3 argumenta que se 

destaca no interior do sistema de atenção à saúde, “um conjunto de tecnologias que têm por 

objetivo garantir práticas de prevenção, recuperação e alívio das doenças com base no uso ou 

em formas de evitar o uso de medicamentos”. Ainda segundo o autor, este conjunto se 
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caracteriza pela organização integrada de muitas tecnologias, com o propósito de garantir 

condições para o pleno exercício da relação entre prescrição, dispensação e uso de 

medicamentos. Assim, a assistência farmacêutica seria assumida como um sistema de 

tecnologias farmacêuticas, dividido em oito subsistemas: seleção, produção, programação, 

aquisição, armazenamento, distribuição, prescrição e dispensação. 

 Estudos que analisaram aspectos da gestão da assistência farmacêutica no SUS têm 

demonstrado deficiências que podem comprometer o acesso e o uso racional de 

medicamentos, criando limitações à garantia por parte do Estado do direito à saúde à 

população brasileira. 

 Entre eles, cita-se uma avaliação da assistência farmacêutica realizada pelo Ministério 

da Saúde, em parceria com a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), que mostrou que 

a disponibilidade em estoque dos medicamentos principais foi de 73% nas unidades de saúde, 

76% nas centrais de abastecimento farmacêutico municipais (CAF-M) e 77% nas estaduais 

(CAF-E). O tempo de desabastecimento dos medicamentos principais, medido por meio de 

fichas de controle de estoque, foi em média de 84 dias nas unidades de saúde, 74 dias nas 

CAF-M e 128 dias nas CAF-E. Esse resultado mostrou que mesmo os medicamentos 

considerados imprescindíveis não estavam disponíveis nos serviços.4 

Em relatório de pesquisa feita sobre a governança no SUS, o Banco Mundial afirma 

que o gerenciamento da logística de medicamentos absorve cerca de 20% dos recursos 

financeiros da saúde, apontando que há deficiência na qualidade dos serviços, que é atribuída 

a problemas de gestão e à ineficiência no uso dos recursos.5 

Neste contexto, este artigo tem por objetivos descrever e analisar a gestão da 

assistência farmacêutica em alguns municípios brasileiros, produzindo mais evidências sobre 

problemas que podem comprometer o acesso a medicamentos. 
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Métodos 

Foi conduzida pesquisa exploratória, transversal, elaborando-se questionário com 

questões fechadas sobre alguns aspectos da gestão municipal da assistência farmacêutica.  

Para autorizar a participação do município e o envio dos dados, elaborou-se um Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE, a ser assinado pelo secretário de saúde ou 

pelo profissional por ele designado, esclarecendo que não haveria na fase de divulgação da 

pesquisa identificação do município ou de qualquer profissional que tenha prestado as 

informações. 

O questionário foi desenvolvido em formato eletrônico e ficou disponível na Internet 

durante todo o período da coleta de dados (julho a setembro de 2010). O acesso ao 

questionário foi feito mediante o preenchimento de nome de usuário e de senha que foram 

previamente encaminhados. 

O tamanho da amostra foi definido em 431 municípios (Secretarias Municipais de 

Saúde – SMS), considerando para o cálculo os seguintes parâmetros: a) erro de até 2% para 

que a gestão da assistência farmacêutica por parte da Secretaria de Saúde seja considerada 

satisfatória (ou seja, p = 0,02); b) nível de confiança de 95%, o que corresponde ao índice de 

confiabilidade de 6,30 (Ci,α = 6,30); c) acréscimo de 40% ao valor da amostra (n) a título de 

possíveis perdas. Logo, n = Ci,α / p = 6,3 / 0,02 = 315 + 40% de 315 = 431.6 

A definição dos municípios da amostra foi feita por amostragem aleatória estratificada. 

Foram estabelecidos 7 estratos de acordo com o tamanho da população dos municípios. A 

definição do tamanho da amostra de cada estrato foi calculada pela ponderação da quantidade 

de municípios em cada estrato em relação ao total de municípios brasileiros.7 Assim, o 

tamanho da amostra em cada estrato foi assim distribuído: a) até 5.000 habitantes = 106 

municípios; b) de 5.001 a 10.000 = 100; c) de 10.001 a 20.000 = 100; d) de 20.001 a 50.000 = 
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80; e) de 50.001 a 100.000 = 24; f) de 100.001 a 500.000 = 18; g) mais de 500.000 = 3. Os 

municípios de cada estrato foram definidos por meio de amostragem sistemática. 

Os contatos das secretarias de saúde foram obtidos de mala direta fornecida pelo 

Conselho de Secretarias Municipais de Saúde – CONASEMS. Foi enviada correspondência 

convencional para cada secretário de saúde dos municípios da amostra, contendo, carta-

convite para participação na pesquisa, Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE 

em duas vias, informação sobre o nome do usuário e senha para ter acesso ao questionário 

eletrônico, além de envelope com o porte pago para devolução do TCLE. 

Ao mesmo tempo, encaminhou-se mensagem eletrônica para todos os municípios da 

amostra que continham informação de correio eletrônico na mala direta do CONASEMS. 

Como muitas mensagens retornaram e alguns municípios não constavam com endereço de 

correio eletrônico, atualizou-se e completou-se este campo, por meio de pesquisa nos sítios 

eletrônicos dos Conselhos de Secretarias Municipais de Saúde – COSEMS, das prefeituras, 

secretarias de saúde e do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde - CNES. 

Mensagens convidando à participação na pesquisa foram enviadas em mais quatro 

oportunidades, inclusive em um delas por membro do CONASEMS, encorajando os 

municípios a responderem o questionário. O convite também foi feito por fax para 209 

municípios da amostra, os quais estavam com seus números atualizados no banco de contatos. 

A realização da pesquisa também foi divulgada no sítio eletrônico do CONASEMS, 

no formato de notícia, ressaltando a importância da participação dos municípios e orientando 

sobre o acesso ao questionário.  

Uma vez que alguns municípios relataram dificuldades no preenchimento do 

questionário na Internet, versão eletrônica dele (em editor de texto Word®), para 
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preenchimento e posterior envio por correio eletrônico, foi disponibilizada tanto por meio de 

mensagem eletrônica quanto na página de acesso ao questionário na Internet.  

 Foi criado um banco de dados a partir dos dados informados no sistema disponível no 

sítio eletrônico do questionário, o qual possibilitou rápida tabulação e análise exploratória, 

comparando-se as respostas dadas pelas secretarias de saúde a parâmetros nacionais e 

internacionais de qualidade da gestão da assistência farmacêutica, tais como, existência de 

farmacêuticos na dispensação de medicamentos e mecanismos para controle de estoque. 

 A fim de verificar os valores alocados pelos municípios para a aquisição de 

medicamentos em 2009, foi feito levantamento de dados no sítio eletrônico do Sistema de 

Informação sobre Orçamentos Públicos em Saúde – SIOPS, em 16/8/2010, para as 

classificações contábeis relacionadas a estas despesas. O caminho da busca segue 

(http://siops.datasus.gov.br): Município>Dados informados> Consulta de um ou mais códigos 

contábeis, por categoria econômica, para um muncípio, por ano ou por série histórica>Ano = 

2009>Período = Anual>UF = Selecionar a UF, Município = Selecionar o município, Tipo = 

Despesa, Pasta = Despesa Administração Direta – Saúde e Despesa Administração Indireta – 

Saúde, Fase = Despesa Liquidada, Classificação Contábil = 3.3.3.90.30.00.01 – Aplicações 

diretas medicamentos, 3.3.3.90.32.03.01 – Aplicações diretas materiais de distribuição 

gratuita (medicamentos) e 3.3.3.40.00.00.01 - Transferência a municípios. A soma dos valores 

alocados nestas três classificações contábeis corresponde ao gasto total do município com 

medicamentos. 

O gasto por habitante dos municípios com medicamentos foi obtido pela divisão do 

gasto total com medicamentos pela respectiva população, estimada para 1º de julho de 2009 

pelo IBGE.7 
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Também foram obtidos no sítio eletrônico do SIOPS indicadores sobre despesas com 

saúde, a fim de avaliar a situação dos municípios em relação a esta questão em 2009: a) 

participação da receita própria aplicada em saúde conforme a Emenda Constitucional nº 

29/2000 (%);8 b) participação da despesa com medicamentos na despesa total com saúde (%) 

e c) despesa total com saúde, sob a responsabilidade do município por habitante (R$). O 

caminho segue: Município>Indicadores>Consultas – Indicadores Municipais>Ano = 2009, 

Período = Anual, UF = Selecionar a UF, Município = Selecionar o município. 

Fez-se análise exploratória dos dados. Elaboraram-se tabelas e gráfico para facilitar a 

visualização dos resultados. 

 A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de 

São Paulo. 

 

Resultados 

 A taxa de resposta ao questionário da pesquisa foi de 8,4%, ou seja, 36 respondentes 

entre os 431 municípios estratificados pelo tamanho de sua população. Os 36 municípios que 

responderam pertencem a 13 estados da federação, incluindo o Distrito Federal. 

 Destes, 12 são da Região Sudeste (33,3%), 12 da Região Sul (33,3%), 3 da Centro-

Oeste (8,3%), 7 da Nordeste (19,4%) e 2 da Região Norte (5,6%). Em relação ao tamanho da 

população dos municípios, 11 têm até 5.000 habitantes (30,6%), 6 entre 5.001 e 10.000 

(16,7%), 6 entre 10.001 e 20.000 (16,7%), 6 entre 20.001 e 50.000 (16,7%), 2 entre 50.001 e 

100.000 (5,6%), 2 entre 100.001 e 500.000 (5,6%) e 3 mais de 500.000 habitantes (8,3%). 

 A tabela 1 apresenta os indicadores de despesas com saúde dos municípios que 

responderam o questionário da pesquisa. 



140 

 

 Verificou-se que todos os municípios aplicaram em despesas com ações e serviços 

públicos de saúde mais que o mínimo obrigatório estabelecido pela Emenda Constitucional nº 

29/2000, ou seja, 15% da receita própria.8 Destacam-se, neste aspecto, os municípios 1, 27 e 

20 com aplicações de 32, 28 e 27% respectivamente. 

 

 

 



141 

 

Município UF População Despesa total com 
saúde, sob a 

responsabilidade do 
município por 
habitante (R$)

Participação da 
receita própria 

aplicada em saúde 
conforme a EC 
29/2000 (%)

Participação da 
despesa com 

medicamentos na 
despesa total com 

saúde (%)

Gasto com 
medicamentos por 

habitante (R$)

1 SP 32.101         377,93  32,09                          3,92                            14,82                          
2 MG 8.122           299,18  21,37                          4,76                            4,82                            
3 PR 12.962         255,52  21,52                          19,43                          49,65                          
4 SP 359.429       222,55  22,37                          3,77                            8,40                            
5 SC 3.419           419,16  16,87                          9,20                            38,55                          
6 DF 2.606.885    542,75  14,38                          12,24                          66,45                          
7 SP 2.573           548,47  15,42                          4,10                            30,66                          
8 MG 14.655         234,77  20,99                          6,98                            14,63                          
9 SC 9.737           275,62  17,26                          5,26                            14,50                          
10 RN 30.541         252,04  22,18                          2,03                            5,11                            
11 GO 9.481           213,84  17,49                          4,59                            9,81                            
12 CE 75.249         261,25  23,82                          1,49                            3,89                            
13 MG 11.478         262,06  22,73                          0,93                            2,44                            
14 SC 39.045         202,60  18,07                          5,58                            11,30                          
15 SC 3.104           662,65  19,80                          9,01                            59,68                          
16 RS 8.196           274,95  21,52                          7,17                            19,73                          
17 MG 2.938           479,88  22,26                          3,25                            15,60                          
18 BA 36.719         217,08  18,61                          4,01                            8,70                            
19 SP 51.412         284,37  21,40                          3,67                            10,43                          
20 RN 3.550           487,97  27,33                          10,11                          49,35                          
21 AM 1.738.641    223,30  23,15                          0,66                            1,47                            
22 PR 335.511       462,71  19,27                          2,64                            12,21                          
23 RS 3.232           458,37  17,23                          0,37                            1,71                            
24 RN 11.671         225,32  16,73                          0,78                            1,75                            
25 MG 26.857         287,33  27,05                          2,43                            6,97                            
26 MG 1.896           600,44  17,43                          5,93                            35,63                          
27 SP 563.107       480,46  27,83                          2,33                            11,22                          
28 RS 3.019           567,22  15,01                          6,61                            37,49                          
29 GO 4.882           412,54  21,10                          2,70                            11,15                          
30 RN 22.071         244,87  20,81                          4,43                            10,84                          
31 RS 12.016         209,36  15,22                          5,30                            11,09                          
32 PB 7.998           223,78  15,69                          4,08                            9,12                            
33 MG 6.046           246,66  16,84                          3,08                            7,60                            
34 RS 4.912           341,47  19,51                          13,44                          45,88                          
35 SC 4.775           366,84  15,63                          7,35                            26,95                          
36 TO 11.099         202,48  15,89                          7,43                            15,04                          

Tabela 1. Indicadores de despesas com saúde dos municípios que responderam o questionário da pesquisa. Brasil, 2009.

Elaboração própria com base em dados do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde - SIOPS e do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística - IBGE.

 

 

 Em relação à participação da despesa com medicamentos na despesa total com saúde, 

em termos percentuais, observa-se grande variação entre os municípios. O mesmo se constata 

em relação ao gasto com medicamentos por habitante em 2009. Dos 36 municípios, 11 

tiveram gasto acima da média (R$ 19,02), dos quais 1 tem população superior a 500 mil 
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habitantes, enquanto os demais têm população inferior a 13 mil habitantes. Os menores gastos 

foram dos municípios 21 (R$ 1,47 por habitante), 23 (R$ 1,71 por habitante) e 24 (R$ 1,75 

por habitante). 

 Quanto aos aspectos relativos à gestão da assistência farmacêutica, o quadro 1 resume 

os resultados. Nota-se que 44,4% (n = 16) informaram ter a assistência farmacêutica 

formalizada, ou seja, prevista no organograma formal da secretaria de saúde. Destas, 93,4% (n 

= 15) contam com pelo menos um farmacêutico na equipe. Nos casos em que esta 

coordenação não está formalizada (n = 20), em 18 municípios (90%) há pelo menos um 

farmacêutico trabalhando no nível central da secretaria de saúde com assistência 

farmacêutica. 

 Verificou-se que apenas um município não dispensa medicamentos para saúde mental 

(município 5 que tem 3.419 habitantes). A dispensação de medicamentos do Componente 

Especializado da Assistência Farmacêutica ocorre em 16 municípios (44,4%) e de 

medicamentos para atendimento em DST/Aids em 11 municípios (30,6%). A menor 

disponibilidade de serviço de média e alta complexidade, entre os analisados, é do 

atendimento em oncologia, em que apenas 4 municípios (11,1%) oferecem serviço próprio ou 

credenciado ao SUS. 

 Em análise sobre a seleção de medicamentos, observou-se que 97% (n = 35) dos 

municípios informaram ter lista de medicamentos para dispensação à população e, destes, 34 

disseram que foi atualizada nos últimos 5 anos. Mas somente 20 municípios (57,1%) 

responderam que possuem comissão oficial para a seleção de medicamentos, sendo que 

destes, o processo de trabalho foi considerado adequado para 18 deles (90%). 
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Nº % Nº %
Formalização da assistência farmacêutica 
na estrutura organizacional da Secretaria de 
Saúde 

36 16     44,4 20     55,6 

Trabalha pelo menos um farmacêutico na 
coordenação de assistência farmacêutica 
quando esta existe formalmente

16 15     93,8 1       6,3 

Se não existe coordenação formal de 
assistência farmacêutica, há pelo menos um 
farmacêutico trabalhando no nível central 
da secretaria de saúde

20 18     90,0 2     10,0 

Dispensação de medicamentos no âmbito 
da saúde mental

36 35     97,2 1       2,8 

Dispensação de medicamentos do 
Componente Especializado da Assistência 
Farmacêutica

36 16     44,4 20     55,6 

Disponibilidade no município de serviço 
próprio ou credenciado pelo SUS para 
atendimento em oncologia 

36 4     11,1 32     88,9 

Dispensação de medicamentos para 
atendimento em DST/Aids

36 11     30,6 25     69,4 

Existência de lista de medicamentos para 
dispensação à população

36 35     97,2 1       2,8 

Atualização da lista nos últimos 5 anos 35 34     97,1 1       2,9 

Existência de comissão oficial que seleciona 
os medicamentos para a lista do município

35 20     57,1 15     42,9 

Seleção adequada de medicamentos nos 
municípios que informaram ter comissão 
oficial para esta finalidade

20 18     90,0 2     10,0 

Armazenamento
Controle de estoque adequado em 
Unidades Básicas de Saúde - UBS 36 26

    72,2 
10

    27,8 

Há retenção de uma via da receita mesmo 
de medicamentos não controlados

36 24     66,7 12     33,3 

Se não, há retenção da receita, existe algum 
mecanismo de registro dos medicamentos 
dispensados

12 12   100,0  -   - 

Ações judiciais
A secretaria de saúde está cumprindo 
determinações judiciais para fornecimento 
de medicamentos

36 14     38,9 22     61,1 

Quadro 1. Aspectos relativos à gestão da assistência farmacêutica de alguns municípios. Brasil, 2010.

Seleção de 
medicamentos

Disponibilidade de 
serviços no 

município para 
atendimento de 

média e alta 
complexidade

Categorias

Elaboração própria com base nas respostas dos municípios.

Institucionalização 
da assistência 
farmacêutica

Dispensação

Sim NãoTotal de 
Municípios

Aspectos da gestão da assistência 
farmacêutica
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No caso do controle de estoque, avaliou-se como adequado o processo realizado por 

26 municípios (72,2%). Na dispensação de medicamentos, 24 municípios (66,7%) retêm uma 

via da receita médica, mesmo para medicamentos não controlados (não sujeitos ao controle 

especial). Os demais responderam que dispõem de outros mecanismos de registro dos 

medicamentos dispensados para cada paciente (n = 12). 

 Em relação às ações judiciais, dos 36 municípios 14 (38,9%) informaram estarem 

cumprindo determinação judicial para o fornecimento de medicamentos, sendo que 4 

percentem ao estado de São Paulo, 3 de Minas Gerais, 1 de Goiás, 1 do Paraná, 3 do Rio 

Grande do Sul, 1 de Santa Catarina e 1 do Distrito Federal. Quando classificados por tamanho 

de sua população, tem-se que: 1 possui até 5.000 habitantes, 3 entre 5.001 e 10.000, 2 entre 

10.001 e 20.000, 3 entre 20.001 e 50.000, 1 entre 50.001 e 100.000, 2 entre 100.001 e 500.000 

e 2 com mais de 500.000 habitantes. 

 A tabela 2 apresenta os resultados para o número de Unidades Básicas de Saúde – 

UBS que dispensam medicamentos e que possuem farmacêutico. Observa-se que em 13 

municípios (36%) todas as UBS contam com farmacêutico em dedicação exclusiva. Dos 26 

municípios que dispensam medicamentos controlados em UBS, 25 (96%) têm farmacêutico 

em suas equipes. Apenas um município informou dispensar controlados em UBS e não dispor 

de farmacêutico (município 23, 3.232 habitantes). 
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Nº % Nº % Nº %
1 1 0 -              0 -              0 -              
2 3 0 -              0 -              0 -              
3 5 0 -              0 -              0 -              
4 18 2 11,1            2 100,0          2 11,1            
5 2 0 -              0 -              0 -              
6 137 9 6,6              9 100,0          9 6,6              
7 1 1 100,0          1 100,0          1 100,0          
8 5 1 20,0            1 100,0          1 20,0            
9 4 1 25,0            2 200,0          1 25,0            
10 1 1 100,0          1 100,0          1 100,0          
11 3 1 33,3            1 100,0          1 33,3            
12 18 1 5,6              0 -              0 -              
13 3 0 -              0 -              0 -              
14 10 1 10,0            1 100,0          1 10,0            
15 1 1 100,0          1 100,0          1 100,0          
16 1 1 100,0          1 100,0          1 100,0          
17 1 1 100,0          1 100,0          1 100,0          
18 15 0 -              0 -              4 26,7            
19 3 0 -              0 -              0 -              
20 1 1 100,0          1 100,0          1 100,0          
21 235 7 3,0              0 -              0 -              
22 25 5 20,0            0 -              0 -              
23 1 0 -              0 -              1 100,0          
24 4 1 25,0            0 -              0 -              
25 3 0 -              0 -              0 -              
26 1 0 -              1 100,0          1 100,0          
27 36 36 100,0          36 100,0          36 100,0          
28 1 1 100,0          1 100,0          1 100,0          
29 1 1 100,0          1 100,0          1 100,0          
30 14 1 7,1              4 400,0          1 7,1              
31 3 1 33,3            1 100,0          1 33,3            
32 1 1 100,0          1 100,0          1 100,0          
33 1 1 100,0          1 100,0          1 100,0          
34 3 1 33,3            1 100,0          1 33,3            
35 1 2 200,0          1 100,0          1 100,0          
36 1 1 100,0          1 100,0          1 100,0          

Disponibilidade de 
farmacêutico em UBS que 
dispensam medicamentos 

controlados

Tabela 2. Número de Unidades Básicas de Saúde - UBS de alguns municípios, com e sem farmacêuticos, que 
dispensam ou não medicamentos controlados. Brasil, 2010.

Elaboração própria com base nas respostas dos municípios.

Total de UBS 
que dispensam 
medicamentos

UBS com farmacêuticos 
em dedicação exclusiva

Município UBS que dispensam 
medicamentos controlados

 

  

Quanto à distância a ser percorrida para atendimento em serviços de média e alta 

complexidade em saúde, o gráfico 1 apresenta os resultados. Observa-se que para a 
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dispensação de medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica os 

pacientes oriundos de uma população maior que 86 mil pessoas têm de percorrer entre 50 e 99 

km e de uma população maior de 64 mil pessoas mais de 150 km para a dispensação dos 

medicamentos. No caso de atendimento em DST/Aids, os pacientes oriundos de uma 

população maior que 136 mil pessoas percorrem mais de 150 km. Na oncologia, os pacientes 

de uma população maior que 464 mil pessoas percorrem entre 50 e 99 km e de uma população 

maior que 215 mil pessoas mais de 150 km. 
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Gráfico 1. População e distância a ser percorrida para dispensação de medicamentos 
ou tratamento em serviços de média e alta complexidade. Brasil, 2010.

Componente Especializado Oncologia DST/Aids

Fonte: Elaboração própria com base nas respostas dos municípios.

 

 

 Em relação ao encaminhamento de pacientes para serviço de referência em média e 

alta complexidade em saúde, fora do município e independentemente do tipo de serviço, 33 

municípios (91,7%) informaram referenciá-los. Destes, 8 (24,2%) disseram que quando os 
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pacientes retornam ao município de origem conseguem atender às prescrições que eles trazem 

porque dispõem de medicamentos especializados em sua lista de medicamentos; 7 municípios 

(21,2%) informaram que nesta situação compram os medicamentos por meio da secretaria de 

saúde; 2 municípios (6,1%) que os medicamentos não são comprados nem pela secretaria de 

saúde e nem pela assistência social do município e 16 municípios (48,5%) informaram que, 

no caso de pacientes que não podem comprar os medicamentos, são encaminhados para o 

serviço de assistência social para que este serviço os compre e forneça. 

 Dos 36 municípios, 15 (41,7%) respondentes classificaram como adequada a oferta de 

medicamentos à população, enquanto 21 (58,3%) consideraram que há pontos a melhorar, seja 

quanto aos medicamentos sob responsabilidade do município (n = 7, 19%), quanto do estado e 

Ministério da Saúde (n = 14, 38,9%).    

 

Discussão 

 Uma primeira questão que deve ser abordada é a baixa taxa de resposta (8,4%) ao 

questionário. Apenas 36 dos 431 municípios participaram da pesquisa. 

 Vasconcelos et al,9 ao mapear as vantagens e limitações da utilização de questionário 

eletrônico por meio da Internet, citam algumas desvantagens deste método para coleta de 

dados: a) restrição dos respondentes às pessoas com acesso à Internet; b) impessoalidade e 

problemas de privacidade; c) dificuldades de incluir incentivos para envio da resposta; d) 

baixo índice de resposta, menores que todos os outros métodos de aplicação de questionário; 

e, por fim, e) baixa confiabilidade nos dados, uma vez que os respondentes podem prestar 

informações que não são passíveis de verificação. As vantagens consistem em: i) baixo custo; 

ii) agilidade para aplicação; iii) tabulação rápida dos dados, evitando-se possíveis erros de 
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digitação; iv) facilidade de utilizar maiores amostras; v) flexibilidade e diversidade na 

elaboração de questões; e vi) exigência de resposta completa. 

 Ainda conforme Vasconcelos et al,9 pesquisa feita com o objetivo de analisar a 

utilização das tecnologias de informação por professores de universidade pública brasileira, 

por meio do envio de questionários em papel e via e-mail, constatou que a taxa de resposta 

dos questionários em papel (30%) foi maior que dos questionários via e-mail (8,2%). Em 

outro trabalho, os pesquisadores enviaram um questionário em papel para professores de uma 

universidade pública, com a opção de preenchimento em papel ou através de uma página na 

Internet. Dos 102 professores que receberam o questionário, 65 responderam, dos quais 

64,6% utilizaram o questionário em papel e 35,4% responderam por meio da página na 

Internet. 

 Mesmo que as taxas de resposta sejam baixas para pesquisas que utilizam como meio 

para a coleta de dados o questionário eletrônico, acreditava-se obter maior índice de resposta 

em virtude das estratégias adotadas: a) obtenção de apoio institucional do Conselho Nacional 

de Secretarias Municipais de Saúde – CONASEMS, que inclusive divulgou a realização da 

pesquisa em seu sítio eletrônico; b) envio de mensagem eletrônica por membro do 

CONASEMS, estimulando os municípios a participarem da pesquisa; c) envio de 

correspondência convencional (correio) convidando à participação, com porte pago para 

devolução do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE; e d) envio de fax para 

quase 50% dos municípios da amostra. 

 A comunicação entre secretarias municipais e estaduais de saúde, e mesmo com o 

Ministério da Saúde, tem se dado com o uso da Internet para vários sistemas de informação, 

de forma que o acesso à rede mundial de computadores não deve ter sido o fator principal de 

constrangimento às respostas. Também é evidência disso o fato de que a maioria dos 
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municípios da amostra continha endereço de correio eletrônico no banco de contatos do 

CONASEMS e, ainda quando este não constava, estava incorreto ou desatualizado, foi 

possível completá-lo e substituí-lo em consulta aos sítios eletrônicos dos Conselhos de 

Secretarias Municipais de Saúde – COSEMS e do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de 

Saúde – CNES.  

Fatores como o tamanho do questionário e a natureza das perguntas podem ter inibido 

a participação na pesquisa. Neste último caso, em virtude de sentimento de exposição dos 

problemas quanto à gestão da assistência farmacêutica no município, mesmo sendo garantido 

o anonimato dos participantes quando da divulgação dos resultados. 

De todo modo, embora não se tenha conseguido representatividade em relação aos 

municípios brasileiros, os resultados obtidos são importantes porque se referem a alguns 

municípios, de tamanho de população diferenciado (todos os estratos criados para análise 

neste trabalho), os quais vivenciam o contexto da gestão da assistência farmacêutica em seus 

estados e regiões, sob uma diretriz nacional. Se o viés de participação for considerado, pode-

se estar trabalhando com os mais organizados ou mais interessados, então este trabalho pode 

apresentar resultados considerados mais positivos em termos de gestão que aqueles para a 

maioria dos municípios brasileiros. 

Na tabela 1 foram apresentados indicadores de despesas com saúde dos municípios, 

verificando-se que todos eles aplicaram em despesas com ações e serviços públicos de saúde 

mais que o mínimo obrigatório estabelecido pela Emenda Constitucional nº 29/2000 (15% da 

receita própria) em 2009.8 Isso significa que todos estão cumprindo seu dever em relação ao 

financiamento da saúde, de acordo com os preceitos legais, o que não implica em suficiência 

de recursos financeiros. É possível notar que a despesa total com saúde por habitante variou 

muito entre os municípios, de R$ 202,48 (município 36) a R$ 662,65 (município 15), o que 
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sugere oferta diferenciada de ações e serviços à população, bem como capacidade alocativa 

diversificada. Além disso, o SUS é considerado subfinanciado. Em 2006, por exemplo, as 

despesas com ações e serviços públicos de saúde totalizaram apenas 3,55% do Produto 

Interno Bruto – PIB brasileiro,10 percentual bem abaixo daquele de países desenvolvidos que 

têm sistemas universais de saúde como França (11,1%), Reino Unido (8,4%) e Canadá 

(10%).11 

Em relação ao gasto com medicamentos, grande variação também é observada, desde 

R$ 1,47 por habitante até R$ 66,45 por habitante. Considerando que em termos qualitativos as 

listas de medicamentos variam pouco entre os municípios devido ao financiamento federal da 

assistência farmacêutica na atenção básica e da indução para aquisição de medicamentos da 

Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – Rename,12 além do fato de que a maioria dos 

municípios teve gasto abaixo da média (R$ 19,02) e que dos 11 que tiveram gasto acima da 

média, 10 tinham população inferior a 13 mil habitantes, parece que questões econômicas 

como menor poder de compra, em virtude de aquisição em pequena quantidade e baixa 

possibilidade de negociação, estão contribuindo para maior gasto por habitante. De todo 

modo, esta é só uma hipótese. São necessários mais estudos a partir de amostra representativa 

de municípios a fim de testá-la.  

O que se pode dizer ainda sobre o financiamento de medicamentos no SUS é que, 

assim como o que ocorre com o sistema como um todo, os recursos financeiros são 

insuficientes. Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD em 2008 

demonstram que 48,9% dos entrevistados que precisaram de medicamentos na última vez, não 

obtiveram nenhum deles gratuitamente.13  Além disso, em 2007, de acordo com a conta-

satélite de saúde, as famílias financiaram 90% do consumo final de medicamentos enquanto a 
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Administração Pública participou com aproximadamente 10%.14 O consumo final se refere 

aos medicamentos que são utilizados ambulatorialmente, fora das unidades de saúde. 

Quanto aos aspectos relativos à gestão da assistência farmacêutica, resumidos no 

quadro 1, o achado de que 44% têm a assistência farmacêutica formalizada é igual ao 

encontrado em avaliação realizada em 18 municípios no estado de Minas Gerais.15 Mas o que 

se verifica é que ainda há problemas para a atuação das coordenações de assistência 

farmacêutica no SUS, tais como, constrangimento na sua autonomia, não funcionamento da 

Comissão de Farmácia e Terapêutica – CFT e ausência do farmacêutico em atividades como a 

dispensação e programação de medicamentos.16 

A instituição Management Sciences for Health, em colaboração com a OMS, alerta 

para o fato de que embora a descentralização da assistência farmacêutica traga benefícios por 

propiciar maior envolvimento local, maior responsabilização dos gestores, aumentar a 

flexibilidade para ajustes locais, facilitar a comunicação e implementar mais rapidamente 

mudanças, pode acarretar problemas que comprometem o acesso a medicamentos como, por 

exemplo, a não disponibilidade de pessoal capaz para gerenciar os serviços farmacêuticos.17 

Para os municípios desta pesquisa, a disponibilidade de farmacêuticos no nível central 

da secretaria de saúde não parece ser o problema principal, na medida em que, mesmo nos 

municípios em que a assistência farmacêutica não foi formalizada, há pelo menos um 

profissional trabalhando nesta área.  

Quanto ao atendimento de média e alta complexidade em saúde, verificou-se que a 

maioria dos municípios referencia os pacientes para serviços fora do município, 

especialmente para quimioterapia e dispensação de medicamentos em DST/Aids. Isso pode 

ser explicado pelo tamanho dos municípios da amostra e pela lógica hierarquizada de 

organização do SUS, em que serviços mais complexos são oferecidos em municípios maiores, 
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com maior capacidade instalada. Entretanto, chamou a atenção o fato de que um município 

não dispensa medicamentos no âmbito da saúde mental, o que pode dificultar o acesso dos 

pacientes ao tratamento. 

Em relação à seleção de medicamentos, a maioria possui lista de medicamentos e a 

atualizou nos últimos 5 anos. O problema está na falta de uma comissão oficial para a seleção, 

o que acontece em 43% dos municípios, e na seleção inadequada naqueles que possuem 

comissão (10% deles). Considerou-se inadequada a seleção por qualquer processo que não 

fosse feito por uma comissão oficial, criada para estudar literatura científica a partir de provas 

de eficácia, segurança e custo-efetividade dos medicamentos e/ou que selecionasse os 

medicamentos a partir das relações, nacional e/ou estadual, de medicamentos essenciais.17-19 

A falta da comissão, em parte, pode ser explicada nos municípios muito pequenos que 

apenas ofertam à população os medicamentos da Rename, pactuados com a Secretaria de 

Estado da Saúde para a assistência farmacêutica na atenção básica.  

De todo modo, ressalta-se que a seleção de medicamentos é processo fundamental em 

gestão da assistência farmacêutica. Os critérios empregados para a realização das escolhas 

são: necessidade, verificada por meio da avaliação do perfil epidemiológico da população-

alvo, eficácia terapêutica, relação risco-benefício e relação custo-benefício.19 

As vantagens de adoção de relação limitada de medicamentos são de várias ordens: 1) 

suprimentos: facilita a aquisição, o armazenamento e a distribuição; os estoques são menores 

e melhora a garantia da qualidade; a dispensação torna-se mais fácil; 2) prescrição: o 

treinamento pode ser focado e conseqüentemente mais fácil; propicia-se mais experiência com 

poucos fármacos; evitam-se as alternativas irracionais de tratamento; foca-se na informação 

sobre medicamentos; facilita o melhor reconhecimento de eventos adversos; 3) custo: os 

preços ficam mais baixos devido à concorrência no momento da compra; 4) uso pelos 
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pacientes: foca o esforço na educação; reduz a confusão e aumenta a adesão ao tratamento; 

melhorando a disponibilidade de medicamentos.17  

Quanto ao controle de estoque, 27,8% ainda fazem controle inadequado. Foi 

considerado como inadequado qualquer processo que não garantisse monitoramento das 

entradas e saídas diárias dos medicamentos, seja por meio de fichas de prateleira, planilha 

eletrônica ou sistema informatizado.17-19 Estudo publicado em 2008, o qual analisou amostra 

de 10,7% dos municípios brasileiros (n = 597), encontrou que em 71% dos municípios ou 

faltava mecanismo para controle de estoque ou este era deficiente.20 

Todos os municípios informaram dispor de instrumentos para registro da dispensação 

aos pacientes, seja por retenção de uma via da receita ou por qualquer outro meio, o que é 

relevante nas situações em que houver necessidade de rastrear os pacientes em tratamento. 

Quanto às ações judiciais, verificou-se que os 14 municípios que estão cumprindo 

determinação judicial para fornecimento de medicamentos encontram-se no eixo centro-sul do 

país e que estão distribuídos por tamanho de população nas sete categorias definidas para a 

amostragem estratificada inicial, de forma que se conta com dados oriundos de municípios 

pequenos e grandes. Isso revela que o fenômeno não está restrito a grandes centros urbanos, 

mas está atingindo pequenos municípios, ao contrário do que se poderia imaginar, até mesmo 

porque as evidências produzidas em estudos publicados até o momento são advindas ou de 

Secretarias de Estado da Saúde ou de secretaria de saúde de grande município.21-24 Esta 

situação preocupa na medida em que em municípios menores é mais improvável que os 

gestores disponham de quadro de pessoal mais preparado para argumentar a pertinência ou 

não das solicitações de medicamentos nos processos. Tal situação pode contribuir para a 

escalada das demandas. 
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No tocante à presença de farmacêuticos em UBS (tabela2), observa-se o esforço de 

alocá-los especialmente em unidades que dispensam medicamentos controlados, o que já 

evidencia cuidado com a dispensação destes medicamentos, ainda que na legislação brasileira 

a exigência de sua presença exista para qualquer serviço que dispense medicamentos, não 

importando o tipo de medicamento dispensado.25 Entretanto, ainda são muitas as UBS que 

não possuem o profissional, especialmente em municípios maiores. Em avaliação da 

assistência farmacêutica de 20 municípios da região noroeste do estado do Rio Grande do Sul, 

encontrou-se que apenas 5 contavam com farmacêutico responsável pela farmácia.26 

Rozenfeld27 defende que é fundamental que toda farmácia tenha um farmacêutico 

durante todo o horário de funcionamento e argumenta que em vários países seu papel é 

reconhecido na melhoria da qualidade da prescrição e da dispensação, o que possibilitou 

avanços maiores no uso de medicamentos.  

No caso do SUS, há ainda um longo caminho para o alcance desta realidade. Muitas 

unidades de saúde ainda dispõem de profissionais não preparados para a dispensação de 

medicamentos em suas farmácias. 

Em relação às distâncias para atendimento de média e alta complexidade, verifica-se 

que vários pacientes precisam percorrer mais de 150 km para obter medicamentos do 

Componente Especializado da Assistência Farmacêutica, em DST/Aids e realizar 

quimioterapia. Embora o Ministério da Saúde assuma como aceitável que o paciente percorra 

até 3 horas, pelos meios normais de locomoção, para ter acesso a serviços de maior 

complexidade ambulatorial,28 tal situação parece não favorecer o acesso a estes tratamentos. 

Os pacientes podem ter dificuldade de locomoção, impossibilidade de se ausentar por 

períodos prolongados do trabalho e até mesmo insuficiência de recursos para realizar estes 
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deslocamentos, com comprometimento do acesso, caso os municípios não providenciem 

transporte para estas situações. 

No caso do encaminhamento para qualquer serviço de referência em média e alta 

complexidade em saúde, fora do município, há problemas para garantir o acesso aos 

medicamentos prescritos. Nas três situações identificadas, compra dos medicamentos pela 

secretaria de saúde (21%), não fornecimento do medicamento (6%) e encaminhamento para a 

assistência social (49%), a integralidade da assistência e o acesso com uso racional ficam 

comprometidos. O acesso a medicamentos constitui um direito e não beneficência em favor 

dos mais pobres. Esta situação revela que ainda há lacunas a resolver em relação aos 

medicamentos utilizados em atendimentos de média e alta complexidade, o que implica na 

necessidade de discutir regionalização sob a perspectiva da assistência farmacêutica a fim de 

garantir integralidade da terapêutica. 

Ainda assim, apesar das dificuldades apontadas, 42% dos respondentes classificaram a 

assistência farmacêutica como adequada em seus municípios, o que sugere desconhecimento 

sobre os parâmetros de qualidade necessários. 

Para finalizar, embora a assistência farmacêutica constitua parte fundamental da 

assistência à saúde, muito raramente tem sido considerada como tal, sendo contemplada com 

iniciativas de fortalecimento de sua gestão. Isso mostra que embora o SUS tenha se 

organizado para priorizar as ações em saúde e mais que isso, para selecionar os medicamentos 

utilizados para prestar o atendimento, considerando a eficácia, segurança e custo-efetividade 

desses produtos, ainda tem muito para avançar e estruturar a fim de garantir o acesso a 

medicamentos e a efetividade das ações de saúde por meio da assistência farmacêutica. 
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Resumo 

Objetivos. Descrever e analisar a gestão da assistência farmacêutica em alguns municípios 

brasileiros que cumpriram determinações judiciais para o fornecimento de medicamentos em 

2009. Métodos. Realizou-se pesquisa exploratória, elaborando-se questionário com questões 

fechadas sobre a gestão da assistência farmacêutica e sobre a quantidade e total de despesas 

com ações judiciais em 2009. O tamanho da amostra foi definido em 431 municípios, 

selecionados por amostragem aleatória estratificada. Resultados. Dos 431 municípios, apenas 

36 responderam o questionário (8,4%). Destes, 14 (38,9%) informaram ter cumprido 

determinação judicial para fornecimento de medicamentos em 2009. O gasto por pessoa com 

ação judicial foi muito mais elevado que o gasto com medicamentos por habitante nos 

programas regulares da assistência farmacêutica. Vários aspectos da gestão da assistência 

farmacêutica precisam ser melhorados. Conclusão. É necessário investir para obtenção de 

melhor desempenho da gestão da assistência farmacêutica, a fim de garantir o acesso dos 

cidadãos a medicamentos e seu uso racional. 

 

Descritores 

Assistência Farmacêutica. Decisões Judiciais. Gastos em Saúde. Acesso aos Serviços de 

Saúde. 
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Abstract 

Objectives. Describe and analyze pharmaceutical services management in some 

municipalities that complied with court orders for drug supply in 2009. Methods. We 

conducted an exploratory cross-sectional research, developing a questionnaire with closed 

questions on pharmaceutical services management and on the quantity and total cost of 

lawsuits in 2009. The sample size was defined in 431 municipalities, selected by stratified 

random sampling. Results. Only 36 municipalities of 431 answered the questionnaire (8.4%). 

Of these, 14 (38.9%) reported having served a court order for drug supply in 2009. The 

expenditure per person with legal action was much higher than spending on drugs per capita 

in the regular programs of pharmaceutical services. Several aspects of the management of 

pharmaceutical services need to be improved. Conclusion. We must invest to obtain better 

pharmaceutical services management to ensure citizens' access to medicines and their rational 

use. 

 

Key words 

Pharmaceutical Services. Legal Decisions. Health Expenditures. Health Services 

Accessibility.  
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Introdução 

 Nos últimos 10 anos, observou-se crescimento das ações judiciais que determinam aos 

gestores do Sistema Único de Saúde – SUS o fornecimento de medicamentos. Este aumento 

foi considerado um fenômeno e chamado por muitos de judicialização da saúde, ainda que 

alguns, especialmente os operadores do direito discordem de tal termo por entendê-lo 

pejorativo em relação ao papel do Poder Judiciário, considerado legítimo, na garantia de 

direitos, inclusive do direito à saúde. 

 O fato é que nesta última década muito se discutiu sobre o assunto e evidências já 

foram obtidas de que mesmo que algumas ações judiciais tenham garantido o acesso de 

pacientes ao tratamento disponível em políticas do SUS e que por algum problema de gestão 

da assistência farmacêutica não tenham tido acesso a ele, há complicações decorrentes do 

aumento do número de ações judiciais no que se refere à própria garantia constitucional do 

direto à saúde.1 

 Um estudo realizado com dados de ações judiciais impetradas contra a Secretaria 

Estadual da Saúde do Rio de Janeiro mostrou que o número de processos movidos tem 

aumentado ao longo dos anos. A primeira ação foi registrada em 1991 e em 2002 já existiam 

2.733 ações exigindo a aquisição de medicamentos pelo gestor estadual. A pesquisa ainda 

revelou que 50% das ações foram impetradas contra o município e o estado, simultaneamente 

e, 36% apenas contra o estado.2 

Marques et al,3 ao analisar como o Poder Judiciário vem garantindo o direito social à 

assistência farmacêutica e qual a relação do sistema jurídico e político na garantia a esse 

direito, demonstraram que ao proferir suas decisões, o Poder Judiciário não considera os 

elementos constantes na política pública de medicamentos e com isso vem prejudicando a 
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tomada de decisões coletivas pelo sistema político, sobrepondo as necessidades individuais 

dos autores das ações às necessidades coletivas. 

No mesmo sentido, Baptista e colaboradores4 discutem que quando o Poder Judiciário 

atua como árbitro e defensor dos direitos, exercendo sua autonomia e insulamento, passa a ser 

questionado, na medida em que suas decisões por vezes colidem com a garantia do direito à 

saúde.  Acrescentam que a desarticulação entre os Poderes revela a importância do 

aprimoramento dos mecanismos de pesos e contrapesos na saúde. 

Ferraz,5 por sua vez, em trabalho publicado recentemente, argumenta que uma vez que 

os recursos são sempre escassos em relação às necessidades de saúde da população como um 

todo, a interpretação do direito à saúde como um direito dos indivíduos à satisfação de todas 

as suas necessidades de saúde só pode ser sustentada à custa da universalidade. Neste caso, os 

indivíduos que têm acesso ao Judiciário e concretizam este direito são privilegiados em 

relação ao restante da população. Tal assertiva está em consonância com trabalhos recentes 

que têm demonstrado que não são os indivíduos mais excluídos e vulneráveis que estão tendo 

acesso a medicamentos via justiça.6,7 

Estes são alguns dos problemas decorrentes deste fenômeno. Adicione-se a isto o fato 

de que há desconsideração da responsabilidade tripartite de organização do SUS; aquisição de 

medicamentos prescritos por profissionais de serviços privados, sem observância do princípio 

de integralidade das ações do SUS; aquisição de medicamentos não registrados pela Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa; fragmentação das ações para uso racional de 

medicamentos, o que implica desconsideração da importância da seleção; fornecimento de 

medicamentos diferentes, mas duplicados em relação à indicação terapêutica; não 

cumprimento de diretrizes terapêuticas; aquisição de medicamentos com poucas evidências de 

sua eficácia e segurança, a custos elevados, mesmo havendo substitutos para eles com 
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eficácia, segurança e custo-efetividade bem determinados; aumento da irracionalidade no uso 

do recurso financeiro público e prejuízo à eqüidade.6 

Lopes et al,8 por exemplo, ao avaliar a racionalidade das ações judiciais e pedidos 

administrativos recebidos pela Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, encontraram que 

17% dos pedidos não tinham evidência para a indicação mencionada no pleito, o que 

equivaleu a um gasto inadequado de no mínimo 6,8 milhões de reais entre 2006 e 2007. Além 

disso, a origem dos pedidos se concentrou em nove prescritores e sete advogados, sendo que 

um único médico foi responsável por quase 40% das prescrições de erlotinibe e um único 

advogado por 70% das ações judiciais envolvendo o cetuximabe.  

Por outro lado, também podem ser identificados problemas na garantia do direito do 

cidadão de ter acesso a medicamentos, decorrentes da própria gestão da assistência 

farmacêutica. Romero, 9 em estudo que teve por objetivo descrever as características e os 

efeitos das ações judiciais na política de assistência farmacêutica implementada no Distrito 

Federal, no período de 2001 a 2005, constatou que em cerca de metade das ações os 

medicamentos requeridos faziam parte da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – 

Rename. Concluiu que a insuficiência da atenção à saúde prestada no âmbito do SUS – DF, 

não apenas da assistência farmacêutica, foi importante fator explicativo para o aumento das 

ações judiciais no Distrito Federal. 

Em Santa Catarina, análise da situação das ações judiciais contra a Secretaria de 

Estado da Saúde em 2003 e 2004, encontrou que 40% dos medicamentos solicitados faziam 

parte da Relação Estadual de Medicamentos Essenciais – RESME.10 Outro estudo analisou as 

demandas de medicamentos considerados essenciais nas decisões de 2ª instância do Tribunal 

de Justiça do Estado do Rio de Janeiro em 2006 e verificou a existência de problemas 
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relacionados à aquisição, distribuição e dispensação de itens solicitados, uma vez que parte 

desses medicamentos constava em listas públicas oficiais.11 

Esses achados demonstram que ao tempo em que as ações judiciais ocasionam 

problemas para a gestão da assistência farmacêutica e de equidade na alocação de recursos do 

SUS, elas também são decorrentes de problemas na gestão da assistência farmacêutica e de 

deficiência de comunicação entre os atores envolvidos, quanto às políticas públicas e a 

disponibilidade de medicamentos. Várias ações judiciais foram motivadas pelo fato dos 

cidadãos não terem obtido os medicamentos que constam nas listas do SUS. Excluído o fato 

destes cidadãos não terem procurado as unidades de saúde do sistema, esta situação sugere 

que tenha ocorrido falta dos medicamentos nas unidades de saúde e/ou falta de informação 

sobre os mecanismos administrativos para sua dispensação e/ou sobre os serviços de 

referência que os dispensam, quando for o caso, além de ausência ou deficiência na 

comunicação entre os gestores do SUS, defensores públicos e juízes.   

Neste contexto, a gestão eficiente da assistência farmacêutica assume grande 

relevância, não só para diminuir o número de ações judiciais, mas para de fato garantir o 

acesso da população a medicamentos e seu uso racional, sendo fundamental conhecer os 

problemas que se apresentam a fim de que sejam implementadas medidas para sua resolução.   

 Assim, este artigo tem por objetivos descrever e analisar a gestão da assistência 

farmacêutica em alguns municípios brasileiros que cumpriram determinações judiciais para o 

fornecimento de medicamentos em 2009, aprofundando mais a discussão sobre a relação entre 

gestão da assistência farmacêutica e ações judiciais.  

 

Métodos 
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 Realizou-se pesquisa exploratória, transversal, elaborando-se questionário com 

questões fechadas sobre alguns aspectos da gestão da assistência farmacêutica municipal e 

sobre a quantidade e total de despesas com ações judiciais em 2009.  

Para autorizar a participação do município na pesquisa e o envio dos dados, elaborou-

se Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE, a ser assinado pelo secretário de 

saúde ou pelo profissional por ele designado, esclarecendo que não haveria na fase de 

divulgação da pesquisa identificação do município ou de qualquer profissional que tenha 

prestado as informações. 

O questionário foi desenvolvido em formato eletrônico e ficou disponível na Internet 

durante todo o período da coleta de dados (julho a setembro de 2010). O acesso ao 

questionário foi feito mediante o preenchimento de nome de usuário e de senha que foram 

previamente encaminhados. 

O tamanho da amostra foi definido em 431 municípios (Secretarias Municipais de 

Saúde – SMS), considerando para o cálculo os seguintes parâmetros: a) erro de até 2% para 

que a gestão da assistência farmacêutica por parte da Secretaria de Saúde seja considerada 

satisfatória (ou seja, p = 0,02); b) nível de confiança de 95%, o que corresponde ao índice de 

confiabilidade de 6,30 (Ci,α = 6,30); c) acréscimo de 40% ao valor da amostra (n) a título de 

possíveis perdas. Logo, n = Ci,α / p = 6,3 / 0,02 = 315 + 40% de 315 = 431.12 

A definição dos municípios da amostra foi feita por amostragem aleatória estratificada. 

Foram estabelecidos 7 estratos de acordo com o tamanho da população dos municípios. A 

definição do tamanho da amostra de cada estrato foi calculada pela ponderação da quantidade 

de municípios em cada estrato em relação ao total de municípios brasileiros.13 Assim, o 

tamanho da amostra em cada estrato foi assim distribuído: a) até 5.000 habitantes = 106 

municípios; b) de 5.001 a 10.000 = 100; c) de 10.001 a 20.000 = 100; d) de 20.001 a 50.000 = 
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80; e) de 50.001 a 100.000 = 24; f) de 100.001 a 500.000 = 18; g) mais de 500.000 = 3. Os 

municípios de cada estrato foram definidos por meio de amostragem sistemática. 

Os contatos das secretarias de saúde foram obtidos de mala direta fornecida pelo 

Conselho de Secretarias Municipais de Saúde – CONASEMS. Foi enviada correspondência 

convencional para cada secretário de saúde dos municípios da amostra, contendo, carta-

convite para participação na pesquisa, Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE 

em duas vias, informação sobre o nome do usuário e senha para ter acesso ao questionário 

eletrônico, além de envelope com o porte pago para devolução do TCLE. 

Ao mesmo tempo, encaminhou-se mensagem eletrônica para todos os municípios da 

amostra que continham informação de correio eletrônico na mala direta do CONASEMS. 

Como muitas mensagens retornaram e alguns municípios não constavam com endereço de 

correio eletrônico, atualizou-se e completou-se este campo, por meio de pesquisa nos sítios 

eletrônicos dos Conselhos de Secretarias Municipais de Saúde – COSEMS, das prefeituras, 

secretarias de saúde e do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde - CNES. 

Mensagens convidando à participação na pesquisa foram enviadas em mais quatro 

oportunidades, inclusive em um delas por membro do CONASEMS, encorajando os 

municípios a responderem o questionário. O convite também foi feito por fax para 209 

municípios da amostra, os quais estavam com seus números atualizados no banco de contatos. 

A realização da pesquisa também foi divulgada no sítio eletrônico do CONASEMS, 

no formato de notícia, ressaltando a importância da participação dos municípios e orientando 

sobre o acesso ao questionário.  

Uma vez que alguns municípios relataram dificuldades no preenchimento do 

questionário na Internet, versão eletrônica dele (em editor de texto Word®), para 
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preenchimento e posterior envio por correio eletrônico, foi disponibilizada tanto por meio de 

mensagem eletrônica quanto na página de acesso ao questionário na Internet.  

 Foi criado um banco de dados a partir dos dados informados no sistema disponível no 

sítio eletrônico do questionário, o qual possibilitou rápida tabulação e análise exploratória, 

comparando-se as respostas dadas pelas secretarias de saúde a parâmetros nacionais e 

internacionais de qualidade da gestão da assistência farmacêutica, tais como, existência de 

farmacêuticos na dispensação de medicamentos e mecanismos para controle de estoque. 

 A fim de comparar a média do gasto com ações judiciais ao gasto per capita com 

medicamentos em programas regulares da assistência farmacêutica, foi feito levantamento 

sobre os valores alocados em 2009 pelos municípios no sítio eletrônico do Sistema de 

Informação sobre Orçamentos Públicos em Saúde – SIOPS, em 16/8/2010, como segue 

(http://siops.datasus.gov.br): Município>Dados informados> Consulta de um ou mais códigos 

contábeis, por categoria econômica, para um muncípio, por ano ou por série histórica>Ano = 

2009>Período = Anual>UF = Selecionar a UF, Município = Selecionar o município, Tipo = 

Despesa, Pasta = Despesa Administração Direta – Saúde e Despesa Administração Indireta – 

Saúde, Fase = Despesa Liquidada, Classificação Contábil = 3.3.3.90.30.00.01 – Aplicações 

diretas medicamentos, 3.3.3.90.32.03.01 – Aplicações diretas materiais de distribuição 

gratuita (medicamentos) e 3.3.3.40.00.00.01 - Transferência a municípios. A soma dos valores 

alocados nestas três classificações contábeis corresponde ao gasto total do município com 

medicamentos. 

O gasto por habitante dos municípios com medicamentos foi obtido pela divisão do 

gasto total com medicamentos pela respectiva população, estimada para 1º de julho de 2009 

pelo IBGE.13 
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Também foram obtidos no sítio eletrônico do SIOPS indicadores sobre despesas com 

saúde, a fim de avaliar a situação dos municípios em relação a esta questão: a) participação da 

receita própria aplicada em saúde conforme a Emenda Constitucional nº 29/2000 (%);14 b) 

participação da despesa com medicamentos na despesa total com saúde (%) e c) despesa total 

com saúde, sob a responsabilidade do município por habitante (R$). O caminho segue: 

Município>Indicadores>Consultas – Indicadores Municipais>Ano = 2009, Período = Anual, 

UF = Selecionar a UF, Município = Selecionar o município. 

Fez-se análise exploratória dos dados referentes aos municípios que informaram ter 

cumprido determinação judicial para fornecimento de medicamentos em 2009. 

 A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de 

São Paulo. 

 

Resultados 

 Dos 431 municípios selecionados inicialmente, estratificados pelo tamanho da sua 

população, apenas 36 responderam o questionário da pesquisa, o que implica em taxa de 

resposta de 8,4%. 

 Destes, 14 (38,9%) informaram ter cumprido determinação judicial para o 

fornecimento de medicamentos em 2009 e passaram a compor amostra para a qual se faz a 

análise que segue. 

 Os 14 municípios percentem aos estados de São Paulo (4), Minas Gerais (3), Goiás 

(1), Paraná (1), Rio Grande do Sul (3), Santa Catarina (1) e Distrito Federal (1). Quando 

classificados por tamanho de sua população, tem-se que: 1 possui até 5.000 habitantes, 3 entre 

5.001 e 10.000, 2 entre 10.001 e 20.000, 3 entre 20.001 e 50.000, 1 entre 50.001 e 100.000, 2 

entre 100.001 e 500.000 e 2 com mais de 500.000 habitantes. 
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 A tabela 1 apresenta o gasto por habitante com medicamentos e a média do gasto por 

pessoa em ações judiciais destes municípios em 2009. 

 Observa-se na tabela 1 que as menores relações entre número de ações judiciais por 

habitantes são: a) município 1 que teve uma ação judicial para cada 214 habitantes; b) 

município 10, com uma ação para 436 habitantes e c) município 13, com uma ação judicial 

para cada 751 habitantes. 

 

Município População Nº de pessoas atendidas 
devido a ações judiciais

Gasto com medicamentos 
por habitante (R$)

Média do gasto por pessoa 
em ações judiciais

1 32.101         150                                        14,82                                     6.000,00                                
2 8.122           1                                            4,82                                       2.400,00                                
3 359.429       72                                          8,40                                       1.921,52                                
4 2.606.885    617                                        66,45                                     -                                        
5 14.655         1                                            14,63                                     899,01                                   
6 9.481           2                                            9,81                                       1.150,00                                
7 39.045         30                                          11,30                                     -                                        
8 8.196           3                                            19,73                                     1.666,67                                
9 51.412         2                                            10,43                                     19.100,00                              
10 335.511       770                                        12,21                                     1.673,16                                
11 3.232           1                                            1,71                                       -                                        
12 26.857         2                                            6,97                                       650,00                                   
13 563.107       750                                        11,22                                     2.842,98                                
14 12.016         6                                            11,09                                     2.000,00                                

Tabela 1. Gasto por habitante com medicamentos e média do gasto por pessoa em ações judiciais de alguns 
municípios que cumpriram determinações para fornecimento de medicamentos em 2009.

Elaboração própria com base em dados do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde - SIOPS, do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística - IBGE e respostas dos municípios que informaram ter cumprido determinações judiciais para fonecimento de 
medicamentos em 2009.  

 

 Quanto ao gasto com medicamentos por habitante e a média do gasto por pessoa em 

ações judiciais, destacam-se os municípios 9 e 1, com gasto com medicamentos por habitante 

de R$ 10,43 e R$ 14,82 e, média do gasto por pessoa em ações judiciais, de R$ 19.100,00 e 

6.000,00 respectivamente. O município 4 aparece com o maior gasto por habitante com 

medicamentos, mas não informou o valor total alocado em ações judiciais em 2009. Nota-se, 

ainda, que o menor gasto com medicamentos por habitante foi o do município 11 (R$ 1,71), 

sendo ele o menor município da amostra. 
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  Os dados referentes a indicadores de despesa com saúde destes municípios são 

apresentados na tabela 2. 

 Verifica-se que todos os municípios aplicaram em despesas com ações e serviços 

públicos de saúde mais que o mínimo obrigatório determinado pela Emenda Constitucional nº 

29/2000, ou seja, 15% da receita própria.14 O município 1 informou ter aplicado mais que o 

dobro (32,09%) e os municípios 12 e 13 acima de 27%. Estes municípios também estão entre 

aqueles que tiveram as maiores despesas totais por habitante (R$ 377,93; R$ 287,33 e R$ 

480,46 respectivamente), mas também se destacam os municípios 4 (R$ 542,75), 10 (R$ 

462,71) e 11 (R$ 458,37). 

 

Município Participação da receita própria 
aplicada em saúde conforme a 
EC 29/2000 (%)

Participação da despesa com 
medicamentos na despesa 
total com saúde (%)

Despesa total com saúde, sob 
a responsabilidade do 
município por habitante (R$)

1 32,09                                        3,92 377,93  
2 21,37                                        4,76 299,18  
3 22,37                                        3,77 222,55  
4 14,38                                        12,24 542,75  
5 20,99                                        6,98 234,77  
6 17,49                                        4,59 213,84  
7 18,07                                        5,58 202,60  
8 21,52                                        7,17 274,95  
9 21,40                                        3,67 284,37  
10 19,27                                        2,64 462,71  
11 17,23                                        0,37 458,37  
12 27,05                                        2,43 287,33  
13 27,83                                        2,33 480,46  
14 15,22                                        5,30 209,36  

Tabela 2. Indicadores de despesa com saúde de alguns municípios que cumpriram determinações judiciais 
para fornecimento de medicamentos em 2009. Brasil, 2009.

Elaboração própria com base em dados do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde - SIOPS.  

 

 A participação da despesa com medicamentos na despesa total com saúde variou 

bastante entre os municípios. O maior percentual foi do município 4 e o menor do município 

11. 
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 Em relação às respostas ao questionário quanto a alguns aspectos relativos à gestão da 

assistência farmacêutica, a tabela 3 resume os resultados. Verifica-se que 50% informaram ter 

formalizado a assistência farmacêutica na estrutura organizacional da Secretaria de Saúde, ou 

seja, tê-la incluído no organograma oficial. 

 

Nº % Nº %
Formalização da assistência farmacêutica na estrutura 
organizacional da Secretaria de Saúde 

                 14            7     50,00            7     50,00 

Existência de lista de medicamentos para dispensação à 
população

                 14          13     92,86            1       7,14 

Atualização da lista nos últimos 5 anos                  13          13   100,00           -             -   
Existência de comissão oficial que seleciona os medicamentos 
para a lista do município

                 13            9     69,23            4     30,77 

Dispensação de medicamentos no âmbito da saúde mental                  14          14   100,00           -             -   
Dispensa medicamentos do Componente Especializado da 
Assistência Farmacêutica

                 14            8     57,14            6     42,86 

Disponibilidade no município de serviço próprio ou credenciado 
pelo SUS para atendimento em oncologia 

                 14            3     21,43          11     78,57 

Dispensação de medicamentos para atendimento em DST/Aids 14 9     64,29 5     35,71 

Seleção adequada de medicamentos 13 4 30,77   9 69,23
Controle de estoque adequado 14 11 78,57   3 21,43

Tabela 3. Aspectos relativos à gestão da assistência farmacêutica de alguns municípios que cumpriram 
determinações judiciais para fornecimento de medicamentos em 2009. Brasil, 2010.

Elaboração própria com base nas respostas dos municípios que informaram ter cumprido determinações judiciais para fornecimento de 
medicamentos em 2009.

Sim NãoTotal de 
Municípios

Aspectos da gestão da assistência farmacêutica

 

 

 Dos 14 municípios, 13 (93%) disseram dispor de lista de medicamentos para 

dispensação à população e todos estes atualizaram esta lista nos últimos 5 anos. Entretanto, 4 

municípios (31%) informaram não ter criado uma comissão oficial para a seleção dos 

medicamentos para a lista do município e 69% (9 municípios) não realizam processo 

adequado para a seleção dos medicamentos. Todos os municípios disseram dispensar 

medicamentos no âmbito da saúde mental e o controle de estoque foi considerado adequado 

para 79% dos municípios (n = 11). 
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 Quanto à oferta de serviços de média e alta complexidade, 8 municípios (57%) 

dispensam medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica,15 79% 

(n = 11) não dispõem de serviço próprio ou credenciado pelo SUS para atendimento em 

oncologia e 64% (n = 9) dispensam medicamentos para atendimento em DST/Aids. 

 A tabela 4 apresenta o número de Unidades Básicas de Saúde – UBS com e sem 

farmacêuticos que dispensam ou não medicamentos controlados (medicamentos sujeitos ao 

controle especial). Observa-se que nos municípios 8 e 13 todas as UBS dispõem de 

farmacêutico. Além disso, que o município 10 informou não dispensar medicamentos 

controlados e o município 11 dispensa sem a presença de farmacêutico. Todos os demais 

municípios informaram dispor de farmacêuticos nas UBS que dispensam medicamentos 

controlados, ainda que não tenham farmacêuticos nas demais UBS. 

 

Nº % Nº % Nº %
1 1  - -                  -  -  -  -
2 3  - -                  -  -  -  -
3 18 2 11,11             2 100,00           2 11,11             
4 137 9 6,57               9 100,00           9 6,57               
5 5 1 20,00             1 100,00           1 20,00             
6 3 1 33,33             1 100,00           1 33,33             
7 10 1 10,00             1 100,00           1 10,00             
8 1 1 100,00           1 100,00           1 100,00           
9 3  - -                  -  -  -  -
10 25 5 20,00              -  -  -  - 
11 1  - -                  -  - 1 100,00           
12 3  - -                  -  -  -  - 
13 36 36 100,00           36 100,00           36 100,00           
14 3 1 33,33             1 100,00           1 33,33             

Disponibilidade de 
farmacêutico em UBS que 
dispensam medicamentos 

controlados

Tabela 4. Número de Unidades Básicas de Saúde - UBS com e sem farmacêuticos, que dispensam ou não medicamentos 
controlados, de alguns municípios que cumpriram determinações judiciais para o fornecimento de medicamentos em 2009. 
Brasil, 2010.

Elaboração própria com base nas respostas dos municípios que informaram ter cumprido determinações judiciais para fornecimento de medicamentos em 
2009.

Total de UBS 
que dispensam 
medicamentos

UBS com farmacêuticos em 
dedicação exclusiva

Município UBS que dispensam 
medicamentos controlados
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 Quanto à distância percorrida pelos pacientes até o município de referência para 

atendimento de média e alta complexidade, a tabela 5 resume os resultados. Verifica-se que 

entre os serviços analisados o que foi mais referenciado é o atendimento em oncologia (79% 

dos municípios referenciam os pacientes). Para este tipo de atendimento, a distância 

percorrida é maior que 100 km para os pacientes de 5 municípios (soma da população igual a 

128.272 habitantes) e mais que 150 km para os pacientes de 2 municípios (soma da população 

igual a 59.608 habitantes). 

 

Nº de 
municípios

Soma da 
população

Nº de 
municípios

Soma da 
população

Nº de 
municípios

Soma da 
população

Menos de 20 km 1 8.122  -  -  -  -
Entre 20 e 49 km  - 2 46.756 2 22.777
Entre 50 e 99 km 2 17.887 3 389.518 1 3.232
Entre 100 e 149 km 1 9.481 4 68.664 1 9.481
Mais de 150 km 2 59.608 2 59.608 1 8.196

Distância a ser 
percorrida até o 

município de 
referência

Elaboração própria com base nas respostas dos municípios que informaram ter cumprido determinações judiciais para fornecimento de 
medicamentos em 2009.

Tabela 5. Distância a ser percorrida pelos pacientes de alguns municípios, que cumpriram determinações judiciais 
para fornecimento de medicamentos em 2009,  até o município de referência para atendimento de média e alta 
complexidade. Brasil, 2010.

Para dispensação de 
medicamentos do 

Componente Especializado

Para atendimento em 
oncologia

Para atendimento e 
dispensação de medicamentos 

em DST/Aids

 

 

 No caso da dispensação de medicamentos do Componente Especializado da 

Assistência Farmacêutica, os pacientes de 2 municípios percorrem mais de 150 km para a 

obtenção dos medicamentos (soma da população igual a 59.608 habitantes) e para a 

dispensação de medicamentos em DST/Aids os pacientes de um município percorrem mais de 

150 km (8.196 habitantes). 

 Dos 14 municípios, 6 (43%) respondentes classificaram como adequada a oferta de 

medicamentos à população, enquanto 8 (57%) consideraram que há pontos a melhorar, seja 
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quanto aos medicamentos sob responsabilidade do município, quanto do estado e Ministério 

da Saúde.   

   

Discussão 

 Uma das questões mais importantes que se deve abordar em um estudo com desenho 

como este, em que se procedeu à amostragem estratificada de municípios brasileiros por 

tamanho de população, é a taxa de resposta. Neste trabalho, a taxa de resposta foi muito baixa, 

de forma que apenas 8,4% (n = 36) dos municípios da amostra (n=431) responderam o 

questionário da pesquisa. 

 Vasconcelos et al,16 em artigo que teve por objetivo mapear as vantagens e limitações 

da utilização de questionário eletrônico por meio da Internet, citam algumas desvantagens 

deste método para coleta de dados: a) restrição dos respondentes às pessoas com acesso à 

Internet; b) impessoalidade e problemas de privacidade; c) dificuldades de incluir incentivos 

para envio da resposta; d) baixo índice de resposta, menores que todos os outros métodos de 

aplicação de questionário; e, por fim, e) baixa confiabilidade nos dados, uma vez que os 

respondentes podem prestar informações que não são passíveis de verificação. As vantagens 

consistem em: i) baixo custo; ii) agilidade para aplicação; iii) tabulação rápida dos dados, 

evitando-se possíveis erros de digitação; iv) facilidade de utilizar maiores amostras; v) 

flexibilidade e diversidade na elaboração de questões; e vi) exigência de resposta completa. 

 Ainda de acordo com Vasconcelos et al,16 pesquisa feita com o objetivo de analisar a 

utilização das tecnologias de informação por professores de universidade pública brasileira, 

por meio do envio de questionários em papel e via e-mail, constatou que a taxa de resposta 

dos questionários em papel (30%) foi maior que dos questionários via e-mail (8,2%). Em 

outro trabalho, os pesquisadores enviaram um questionário em papel para professores de uma 
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universidade pública, com a opção de preenchimento em papel ou através de uma página na 

Internet. Dos 102 professores que receberam o questionário, 65 responderam, dos quais 

64,6% utilizaram o questionário em papel e 35,4% responderam por meio da página na 

Internet. 

 A taxa de resposta do presente estudo está em consonância com as obtidas em outros 

trabalhos. Ainda assim, acreditava-se obter maior índice de resposta em virtude das 

estratégias adotadas: a) obtenção de apoio institucional do Conselho Nacional de Secretarias 

Municipais de Saúde – CONASEMS, que inclusive divulgou a realização da pesquisa em seu 

sítio eletrônico; b) envio de mensagem eletrônica por membro do CONASEMS, estimulando 

os municípios a participarem da pesquisa; c) envio de correspondência convencional (correio) 

convidando à participação, com porte pago para devolução do Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido – TCLE; e d) envio de fax para quase 50% dos municípios da amostra. 

 O acesso à Internet não parece ter sido fator impeditivo, uma vez que a maioria dos 

municípios da amostra continha endereço de correio eletrônico no banco de contatos do 

CONASEMS e, mesmo quando este não constava, estava incorreto ou desatualizado, foi 

possível completá-lo e substituí-lo em consulta aos sítios eletrônicos dos Conselhos de 

Secretarias Municipais de Saúde – COSEMS e do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de 

Saúde – CNES. Além disso, a comunicação entre secretarias municipais e estaduais de saúde, 

e mesmo com o Ministério da Saúde, tem se dado com o uso da Internet para vários sistemas 

de informação. 

É possível que fatores como o tamanho do questionário e a natureza das perguntas, as 

quais poderiam causar sentimento de exposição dos problemas quanto à gestão da assistência 

farmacêutica no município, tenham contribuído para a baixa taxa de resposta, ainda que se 
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tenha garantido o anonimato dos municípios quando da divulgação dos resultados da 

pesquisa. 

Dessa forma, mesmo que não se tenha conseguido representatividade em relação aos 

municípios brasileiros, é importante considerar os resultados obtidos, porque se referem a 

alguns municípios que vivenciam o contexto da gestão da assistência farmacêutica em seus 

estados, sob uma diretriz nacional. Se considerarmos ainda que pelo viés de participação 

pode-se estar trabalhando com os mais organizados ou mais interessados, então este trabalho 

pode apresentar resultados que podem ser considerados mais positivos em termos de gestão 

que aqueles que seriam obtidos para a maioria dos municípios brasileiros. 

Nesse sentido e, considerando a relevância de aprofundar o conhecimento sobre alguns 

aspectos da gestão da assistência farmacêutica em municípios que cumpriram e cumprem 

ações judiciais para o fornecimento de medicamentos, neste trabalho resolveu-se trabalhar 

com os 14 dos 36 municípios, os quais se encontram nesta situação. 

Verificou-se que estes 14 encontram-se no eixo centro-sul do país e que estão 

distribuídos por tamanho de população nas sete categorias definidas para a amostragem 

estratificada inicial, de forma que se conta com dados oriundos de municípios pequenos e 

grandes. 

Na tabela 1, observa-se que mesmo municípios de pequeno porte (até 50 mil 

habitantes) estão cumprindo determinações judiciais para o fornecimento de medicamentos, 

sendo que um deles destaca-se pelo volume dessas demandas (1 ação judicial para 214 

habitantes). Isso revela que o fenômeno não está restrito a grandes centros urbanos, mas está 

atingindo pequenos municípios, ao contrário do que se poderia imaginar, até mesmo porque as 

evidências produzidas em estudos publicados até o momento são advindas ou de Secretarias 

de Estado da Saúde ou de secretarias de saúde de grandes municípios. 
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Quando se analisa o gasto com medicamentos por habitante em programas regulares 

da assistência farmacêutica, o que inclui muito provavelmente despesa com ações judiciais, e 

a média do gasto por pessoa em ações judiciais, verifica-se uma grande discrepância nestes 

valores. O gasto com medicamentos por habitante se refere ao valor alocado pelo município, 

inclusive transferências recebidas da União e do estado para aquisição de medicamentos por 

ele, a fim de que estejam disponíveis a toda a população. Não inclui o medicamento recebido 

em espécie das demais esferas de governo. Chamam à atenção as elevadas médias do gasto 

por pessoa com ações judiciais. Quanto ao cumprimento dos preceitos constitucionais de 

financiamento da saúde, tabela 2, constatou-se que todos os municípios estão alocando mais 

que o mínimo obrigatório e que, portanto, estão cumprindo seu dever quanto à alocação de 

recursos para financiamento das ações e serviços de saúde. 

Considerando a situação de aumento das reivindicações judiciais de prestações pelo 

Estado, Pittelli et al17 argumentam que a postura de reivindicar direitos constitucionais 

relativos à saúde via processo judicial pode configurar-se em “apossamento unilateral” de 

recursos públicos, violando o princípio da justiça, ao não considerar elementos que devem 

orientar as escolhas de alocação de recursos em países não desenvolvidos, tais como a 

equidade e a solidariedade. Isso pode traduzir individualismo exacerbado pelo lado do 

indivíduo, com apropriação de recursos sem a participação da sociedade. 

Por sua vez, outros autores sustentam que o direito à saúde é um direito humano social 

que por ter caráter coletivo exige a ação efetiva do Estado para sua concretização a todos os 

cidadãos. Os limites à concretização judicial desse direito são: a) reserva do possível, pois a 

saúde depende da alocação de recursos que são finitos; b) princípio da proporcionalidade, que 

limita o raio de abrangência de um dos direitos fundamentais, no caso da existência de colisão 

entre eles, segundo os critérios de adequação, necessidade ou vedação do excesso e, ainda, 
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proporcionalidade; c) reserva de consistência, que implica na necessidade de explicitação de 

todos os motivos que levaram o juiz a tomar sua decisão.18-19 

Os argumentos apresentados evidenciam a necessidade do estabelecimento de políticas 

públicas para que o Estado consiga cumprir as garantias sociais previstas na Constituição, 

entre elas à saúde. Além disso, para evitar o uso indiscriminado de medicamentos, uma vez 

que as políticas que promovem seu uso racional refreiam, regulam e reorientam o princípio de 

consumo articulado ao princípio que postula que o conhecimento científico materializado em 

tecnologia é a base da validade, eficiência e eficácia dos produtos que utilizamos, o que 

configura a lógica de mercado e o processo de medicalização da sociedade.20 

Segundo Andrade et al,21 os custos elevados das tecnologias diagnósticas e 

terapêuticas, além da incorporação das máquinas-ferramentas que substituem o trabalho 

humano, tornaram necessário o surgimento da gestão científica em saúde, com paradigmas e 

modelos desenvolvidos e articulados nos campos da análise da política pública e teoria das 

organizações.  

Dessa forma, o Estado precisa, além de formular políticas, ser capaz de implementar 

com eficácia e efetividade estas políticas, daí a importância da gestão da assistência 

farmacêutica no que diz respeito ao acesso e ao uso racional de medicamentos. 

A análise dos dados referente aos municípios estudados revelou algumas deficiências 

em relação a aspectos desta gestão. Cita-se, como exemplo, a seleção inadequada de 

medicamentos em 9 municípios. Considerou-se inadequada a seleção por qualquer processo 

que não fosse feito por uma comissão oficial, criada para estudar literatura científica a partir 

de provas de eficácia, segurança e custo-efetividade dos medicamentos e/ou que selecionasse 

os medicamentos a partir das relações, nacional e/ou estadual, de medicamentos essenciais.22-

23 
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Em relação ao controle de estoque, foi tratado como inadequado qualquer processo 

que não garantisse monitoramento das entradas e saídas diárias dos medicamentos, seja por 

meio de fichas de prateleira, planilha eletrônica ou sistema informatizado.22-23 Observou-se 

que 3 municípios não cumpriram este requisito. Estudo publicado em 2008, o qual analisou 

amostra de 10,7% dos municípios brasileiros (n = 597), encontrou que em 71% dos 

municípios ou faltava mecanismo para controle de estoque ou este era deficiente.24 

Ainda que o enfoque da assistência farmacêutica pública no Brasil tenha sido dado à 

aquisição e distribuição de medicamentos, estudo recente realizado em dois municípios do 

estado da Bahia, com a finalidade de avaliar a gestão da assistência farmacêutica, constatou 

que os espaços físicos destinados ao armazenamento e dispensação de medicamentos nas 

unidades de saúde continuam sendo os menores e não contam com requisitos essenciais para 

preservar a qualidade do medicamento.25 

Por outro lado, a formalização da assistência farmacêutica em 50% dos municípios 

parece indicar uma preocupação dos gestores com a organização da área. Moura et al,26 em 

avaliação realizada em 18 municípios no estado de Minas Gerais, encontraram formalização 

de 44% deles. Entretanto, problemas como o constrangimento na autonomia da coordenação 

de assistência farmacêutica, o não funcionamento da Comissão de Farmácia e Terapêutica – 

CFT e a ausência do farmacêutico em atividades como a dispensação e programação de 

medicamentos, limitam a ação da área no SUS.25 

Em relação à presença de farmacêuticos em UBS, verificou-se o esforço de alocá-los 

especialmente em unidades que dispensam medicamentos controlados, o que já evidencia 

cuidado com a dispensação destes medicamentos, ainda que na legislação brasileira a 

exigência de sua presença exista para qualquer serviço que dispense medicamentos, não 

importando o tipo de medicamento dispensado.27 Apenas um município, o menor deles, não 
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possui farmacêutico e dispensa medicamentos controlados na UBS. Há que se considerar que 

no caso de municípios pequenos, muitas vezes há dificuldades em contratar e manter os 

profissionais de saúde, o que agrega uma limitação a mais à gestão. 

Quanto às distâncias para atendimento de média e alta complexidade, verifica-se que 

vários pacientes precisam percorrer mais de 150 km para obter medicamentos do Componente 

Especializado da Assistência Farmacêutica, em DST/Aids e realizar quimioterapia. Embora o 

Ministério da Saúde assuma como aceitável que o paciente percorra até 3 horas, pelos meios 

normais de locomoção, para ter acesso a serviços de maior complexidade ambulatorial,28 tal 

situação parece não favorecer o acesso a estes tratamentos. Os pacientes podem ter 

dificuldade de locomoção, impossibilidade de se ausentar por períodos prolongados do 

trabalho e até mesmo insuficiência de recursos para realizar estes deslocamentos, com 

comprometimento do acesso, caso os municípios não providenciem transporte para estas 

situações. 

Ainda que as limitações apontadas existam, 43% (n = 6) dos respondentes 

consideraram a oferta de medicamentos satisfatória, de forma que a população tem acesso aos 

medicamentos necessários ao seu tratamento quando preciso. Isso pode indicar 

desconhecimento sobre parâmetros de qualidade da assistência farmacêutica. 

 

Considerações finais  

Este trabalho demonstrou que o fenômeno das ações judiciais está ocorrendo em 

municípios de portes diferenciados de tamanho de população, resultando em média de gasto 

por pessoa muito mais elevada que o gasto do município com medicamentos por habitante em 

seus programas regulares de assistência farmacêutica. 
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Um dos problemas do crescimento das ações judiciais reside na interpretação do 

Judiciário sobre o direito à saúde, mas também é inegável que dificuldades na gestão da 

assistência farmacêutica contribuem para o agravamento do fenômeno. Dessa forma, faz-se 

necessário investir para obtenção de melhor desempenho, tanto porque isso poderá fortalecer 

o argumento da garantia do direito à saúde por meio de políticas públicas, como porque, 

acima de tudo, é preciso garantir o acesso do cidadão a medicamentos e seu uso racional.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em um contexto de hegemonia do modelo biomédico de atenção à saúde, os 

medicamentos constituem a intervenção terapêutica principal, de forma que o seu 

fornecimento assume importância muito grande para os governos de países que possuem 

sistema universal de saúde. 

 Dessa forma, pensando em contribuir com esta questão, esta tese de doutoramento 

teve por objetivo geral a descrição e discussão sobre a política de financiamento e de gestão 

da assistência farmacêutica no SUS, segundo sua adequação para assegurar o direito do 

cidadão à assistência terapêutica integral. 

Como foi apresentado e discutido neste tabalho, o país vivencia um fenômeno 

caracterizado pelo aumento das ações judiciais que determinam aos gestores do SUS o 

fornecimento de medicamentos a cidadãos. Demonstrou-se que o fenômeno das ações 

judiciais está ocorrendo em municípios de portes diferenciados de tamanho de população, 

resultando em média de gasto por pessoa muito mais elevada que o gasto do município com 

medicamentos por habitante, em seus programas regulares de assistência farmacêutica. 

Um dos problemas do crescimento das ações judiciais reside na interpretação do 

Judiciário sobre o direito à saúde, para o qual este é irrestrito no que se refere ao acesso a 

tecnologias. Para lidar com esta questão, pelo lado dos operadores do direito, a audiência 

pública realizada pelo Supremo Tribunal Federal, em 2009, promoveu amplo debate em que 

vários setores da sociedade puderam discorrer sobre os limites à garantia do direito à saúde e 

com isso contribuiu com o entendimento de que as políticas públicas são o meio para se 

garantir o acesso a medicamentos, ainda que isso não seja um consenso. 
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Mas as dificuldades não residem apenas na interpretação do Poder Judiciário. É 

inegável que deficiências no financiamento e gestão da assistência farmacêutica contribuem 

para o agravamento do fenômeno.  

De forma prática, as ações podem ser divididas em três categorias, sob os pontos de 

vista das políticas públicas e da seleção de medicamentos para tratamento das doenças: a) os 

medicamentos requeridos constam em lista de política pública; b) os medicamentos 

requeridos não constam em lista de política pública, mas há política instituída para tratar a 

doença com o fornecimento de outros medicamentos; e c) não há política pública para tratar a 

doença, mesmo quando existem medicamentos registrados no país com prova de eficácia, 

efetividade e segurança. 

Nas situações em que os medicamentos constam em lista de política pública e em que 

não foi formulada política para tratamento das doenças, explicita-se a falha do Estado quanto 

à garantia do direito à assistência terapêutica integral, como parte do direito à saúde. Nos 

casos em que os medicamentos não constam na política, porém existe política para tratar a 

doença, cabe ampla discussão. Pode ocorrer que a lista esteja obsoleta e que alternativas 

terapêuticas mais eficazes e efetivas estejam disponíveis, entretanto, também pode acontecer 

de os medicamentos requeridos serem menos eficazes que os que já constam nas políticas. 

Seja qual for a situação, é preciso considerar o custo e a sustentabilidade do sistema de saúde. 

Por isso, a comunicação entre os Poderes é tão essencial, como meio para estabelecer 

mecanismos para o tratamento dessas situações diferenciadas. 

O que este trabalho demonstra é que ainda que se tenha observado aumento do gasto 

com medicamentos no SUS de 2005 a 2009, a participação em relação ao gasto total com 

ações e serviços públicos de saúde ainda parece aquém da necessidade (7,8% em 2008). 

Corroboram com este achado os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – 
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PNAD 2008, demonstrando que 48,9% dos entrevistados que precisaram de medicamentos na 

última vez, não obtiveram nenhum deles gratuitamente.  Também fortalecem esta conclusão 

os dados da conta-satélite de saúde, que revelam que as famílias financiaram 90% do 

consumo final de medicamentos enquanto a Administração Pública participou com 

aproximadamente 10%.  

Outra questão importante se refere à eficiência do uso dos recursos financeiros para a 

aquisição de medicamentos. Analisando-se a média e a mediana das aplicações diretas per 

capita dos municípios, estratificados por tamanho de população, verificou-se que a média do 

gasto per capita dos que têm até 5 mil habitantes é 3,9 vezes maior que dos municípios com 

mais de 500 mil habitantes. A hipótese mais plausível para explicar esta diferença reside em 

poder e escala de compras distintos, em desfavor dos municípios menores, uma vez que 

pagariam preços mais elevados devido à menor capacidade de negociação e pelo fato de 

comprarem menores quantidades. Esta situação coloca em pauta a descentralização de 

recursos financeiros para aquisição de medicamentos por municípios com menos de 20 mil 

habitantes, já que é improvável que consigam fazer uso eficiente deste recurso e, 

conseqüentemente, evidencia-se a necessidade de estabelecer políticas para resolver esta 

situação. 

No que se refere ao estabelecimento de políticas de assistência terapêutica, os 

resultados deste trabalho mostram que há lacunas quanto à cobertura de algumas doenças, 

mesmo quando há disponibilidade de medicamentos no mercado nacional com eficácia e 

segurança comprovadas. Daí que, se é preciso assegurar o direito à saúde por meio das 

políticas públicas, a não cobertura de determinada doença constitui falha na garantia deste 

direito e remete à necessidade do SUS avaliar a incorporação de medicamentos para estes 

casos. 
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Quanto à gestão da assistência farmacêutica, foram identificados problemas que 

podem comprometer o acesso a medicamentos e seu uso racional. Embora a assistência 

farmacêutica constitua parte fundamental da assistência à saúde, ainda persiste o baixo 

investimento em iniciativas de fortalecimento de sua gestão. Isso mostra que embora o SUS 

tenha se organizado para priorizar as ações em saúde e mais que isso, para selecionar os 

medicamentos utilizados para prestar o atendimento, considerando a eficácia, segurança e 

custo-efetividade desses produtos, ainda tem muito para avançar e estruturar a fim de garantir 

o acesso a medicamentos e a efetividade das ações de saúde por meio da assistência 

farmacêutica. 

Por fim, o que se almeja com este trabalho, ao evidenciar as limitações do 

financiamento e da gestão da assistência farmacêutica, é contribuir para o aperfeiçoamento do 

SUS e por meio dele assegurar o acesso às ações e serviços de saúde, garantia esta que 

somada às garantias de alimentação, moradia, saneamento básico, meio ambiente, trabalho, 

renda, educação, transporte, lazer e de acesso aos bens e serviços essenciais, constituem o 

direito à saúde, previsto na Constituição Federal brasileira. 
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APÊNDICE 1 

 

Quadro elaborado quando da produção do artigo 3, com o objetivo de identificar o tipo 

de atendimento majoritário, se ambulatorial ou hospitalar, e a política de assistência 

terapêutica farmacológica para o perfil de morbidade hospitalar do Sistema Único de 

Saúde.  

 

 

 

 

Legenda: 

Rename – Relação Nacional de Medicamentos Essenciais 

CEAF – Componente Especializado da Assistência Farmacêutica 

Tabela SUS – Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais 

Especiais do Sistema Único de Saúde 
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Tipo de atendimento majoritário e política de assistência terapêutica farmacológica para cobertura do perfil de morbidade 
hospitalar do Sistema Único de Saúde, segundo a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à 
Saúde (CID-10). Brasil, 2010. 

Capítulo 
CID-10 

Códigos da 
CID-10 

Descrição da 
subcategoria 

Descrição detalhada 
Tipo de atendimento 

majoritário 

Política de assistência 
terapêutica 

farmacológica 

I 

A00-B99   Algumas doenças infecciosas e parasitárias Categoria Categoria 
A00   Cólera Ambulatorial Rename 
A01   Febres tifóide e paratifóide Ambulatorial Rename 
A03   Shiguelose Ambulatorial Rename 
A06   Amebíase Ambulatorial Rename 
A09   Diarréia e gastroenterite de origem infecciosa presumível Ambulatorial Rename 

A02, A04-
A05, A07-
A08 

Outras doenças 
infecciosas 
intestinais 

 
 
 
 
 
 
 
 

A02 Outras infecções por Salmonella Ambulatorial Rename 
A04 Outras infecções intestinais bacterianas: A04.0 Infecção por 
Escherichia coli enteropatogênica; A04.1 Infecção por Escherichia 
coli enterotoxigênica; A04.2 Infecção por Escherichia coli 
enteroinvasiva; A04.3 Infecção por Escherichia coli 
enterohemorrágica; A04.4 Outras infecções intestinais por Escherichia 
coli; Enterite por Escherichia coli SOE; A04.5 Enterite por 
Campylobacter; A04.6 Enterite devida a Yersinia enterocolítica; 
Exclui:yersiniose extra-intestinal (A28.2); A04.7 Enterocolite devida 
a Clostridium difficile; Colite pseudomembranosa; Intoxicação 
alimentar por Clostridium difficile; A04.8 Outras infecções 
bacterianas intestinais especificadas; A04.9 Infecção intestinal 
bacteriana não especificada 

Ambulatorial Rename 

A05 Outras intoxicações alimentares bacterianas, não classificadas em 
outra parte (botulismo e outras) 

Hospitalar Tabela SUS 

A07 Outras doenças intestinais por protozoários: balantidíase, 
giardíase, isosporíase 

Ambulatorial Rename 
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Tipo de atendimento majoritário e política de assistência terapêutica farmacológica para cobertura do perfil de morbidade 
hospitalar do Sistema Único de Saúde, segundo a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à 
Saúde (CID-10). Brasil, 2010. 

Capítulo 
CID-10 

Códigos da 
CID-10 

Descrição da 
subcategoria 

Descrição detalhada 
Tipo de atendimento 

majoritário 

Política de assistência 
terapêutica 

farmacológica 

A08 Infecções intestinais virais, outras e as não especificadas 
(rotavírus, adenovírus) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ambulatorial Rename 

A15-A16 
Tuberculose 
respiratória 

A15 Tuberculose respiratória, com confirmação bacteriológica e 
histológica 

Ambulatorial Rename 

A16 Tuberculose das vias respiratórias, sem confirmação 
bacteriológica ou histológica 

Ambulatorial Rename 

A15.0-A15.3, 
A16.0-A16.3 

  Tuberculose pulmonar Ambulatorial Rename 

A15.4-A15.9, 
A16.4-A16.9 

Outras tuberculoses 
respiratórias 

A15.4 Tuberculose dos gânglios intratorácicos, com confirmação 
bacteriológica e histológica 

Ambulatorial Rename 

A15.5 Tuberculose da laringe, da traquéia e dos brônquios, com 
confirmação bacteriológica e histológica 

Ambulatorial Rename 

A15.6 Pleuris tuberculoso, com confirmação bacteriológica e 
histológica 

Ambulatorial Rename 

A15.7 Tuberculose primária das vias respiratórias, com confirmação 
bacteriológica e histológica 

Ambulatorial Rename 

A15.8 Outras formas de tuberculose das vias respiratórias, com 
confirmação bacteriológica e histológica 

Ambulatorial Rename 



208 

 

Tipo de atendimento majoritário e política de assistência terapêutica farmacológica para cobertura do perfil de morbidade 
hospitalar do Sistema Único de Saúde, segundo a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à 
Saúde (CID-10). Brasil, 2010. 

Capítulo 
CID-10 

Códigos da 
CID-10 

Descrição da 
subcategoria 

Descrição detalhada 
Tipo de atendimento 

majoritário 

Política de assistência 
terapêutica 

farmacológica 

A15.9 Tuberculose não especificada das vias respiratórias, com 
confirmação bacteriológica e histológica 

Ambulatorial Rename 

A16.4 Tuberculose da laringe, da traquéia e dos brônquios, sem 
menção de confirmação bacteriológica ou histológica 

Ambulatorial Rename 

A16.5 Pleurisia tuberculosa, sem menção de confirmação 
bacteriológica ou histológica 

Ambulatorial Rename 

 A16.7 Tuberculosa respiratória primária sem menção de confirmação 
bacteriológica ou histológica 

Ambulatorial Rename 

A16.8 Outras formas de tuberculose das vias respiratórias, sem 
menção de confirmação bacteriológica ou histológica 

Ambulatorial Rename 

A16.9 Tuberculose respiratória, não especificada, sem menção de 
confirmação bacteriológica ou histológica 

Ambulatorial Rename 

A17-A19 Outras tuberculoses 
A17† Tuberculose do sistema nervoso Hospitalar Tabela SUS 
A18 Tuberculose de outros órgãos Hospitalar Tabela SUS 
A19 Tuberculose miliar Hospitalar Tabela SUS 

A17   Tuberculose do sistema nervoso Hospitalar Tabela SUS 
A18.3   Tuberculose do intestino, do peritônio e dos gânglios mesentéricos Ambulatorial Rename 
A18.0   Tuberculose óssea e das articulações Ambulatorial Rename 
A18.1   Tuberculose do aparelho geniturinário Ambulatorial Rename 
A19   Tuberculose miliar Hospitalar Tabela SUS 

A18.2, A18.4-
A18.8 

Restante de outras 
tuberculoses 

A18.2 Linfadenopatia tuberculosa periférica Ambulatorial Rename 
A18.4 Tuberculose de pele e do tecido celular subcutâneo Ambulatorial Rename 
A18.5 Tuberculose do olho Ambulatorial Rename 
A18.6 Tuberculose do ouvido Ambulatorial Rename 
A18.7† Tuberculose das supra-renais Ambulatorial Rename 
A18.8 Tuberculose de outros órgãos especificados Ambulatorial Rename 

A20   Peste Hospitalar Tabela SUS 
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Tipo de atendimento majoritário e política de assistência terapêutica farmacológica para cobertura do perfil de morbidade 
hospitalar do Sistema Único de Saúde, segundo a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à 
Saúde (CID-10). Brasil, 2010. 

Capítulo 
CID-10 

Códigos da 
CID-10 

Descrição da 
subcategoria 

Descrição detalhada 
Tipo de atendimento 

majoritário 

Política de assistência 
terapêutica 

farmacológica 

A23   Brucelose Ambulatorial Rename 
A30   Hanseníase [lepra] Ambulatorial Rename 
A33   Tétano neonatal Hospitalar Tabela SUS 
A34-A35   Outros tétanos Hospitalar Tabela SUS 
A36   Difteria Hospitalar Tabela SUS 
A37   Coqueluche Ambulatorial Rename 
A39   Infecção meningocócica Hospitalar Tabela SUS 
A40-A41   Septicemia Hospitalar Tabela SUS 

A21-A22, 
A24-A28, 
A31-A32, 
A38, A42-
A49 

Outras doenças 
bacterianas 

A21 Tularemia Ambulatorial Rename 
A22 Carbúnculo Ambulatorial Rename 
A24 Mormo e melioidose Ambulatorial Rename 
A25 Febres transmitidas por mordedura de rato Ambulatorial Rename 
A26 Erisipelóide Ambulatorial Rename 
A27 Leptospirose Ambulatorial Rename 

A28 Outras doenças bacterianas zoonóticas não classificadas em outra 
parte: pasteurelose, doença por arranhadura do gato 

Ambulatorial Rename 

A31 Infecções devidas a outras micobactérias Ambulatorial Rename 
A32 Listeriose [listeríase] Ambulatorial Rename 
A38 Escarlatina Ambulatorial Rename 
A42 Actinomicose Ambulatorial Rename 
A43 Nocardiose Ambulatorial Rename 
A44 Bartonelose Ambulatorial Rename 
A46 Erisipela Ambulatorial Rename 
A48 Outras doenças bacterianas não classificadas em outra parte: 
gangrena gasosa, doença dos legionários 

Ambulatorial Rename 

A49 Infecção bacteriana de localização não especificada Ambulatorial Rename 
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Tipo de atendimento majoritário e política de assistência terapêutica farmacológica para cobertura do perfil de morbidade 
hospitalar do Sistema Único de Saúde, segundo a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à 
Saúde (CID-10). Brasil, 2010. 

Capítulo 
CID-10 

Códigos da 
CID-10 

Descrição da 
subcategoria 

Descrição detalhada 
Tipo de atendimento 

majoritário 

Política de assistência 
terapêutica 

farmacológica 

A27.0   Leptospirose icterohemorrágica Hospitalar Tabela SUS 
A27.8   Outras formas de leptospirose Hospitalar Tabela SUS 
A27.9   Leptospirose não especificada Hospitalar Tabela SUS 

A21-A22, 
A24-A26, 
A28, A31-
A32, A38, 
A42-A49 

Restante de outras 
doenças 

bacterianas 

A21 Tularemia Ambulatorial Rename 
A22 Carbúnculo Ambulatorial Rename 
A24 Mormo e melioidose Ambulatorial Rename 
A25 Febres transmitidas por mordedura de rato Ambulatorial Rename 
A26 Erisipelóide Ambulatorial Rename 
A28 Outras doenças bacterianas zoonóticas não classificadas em outra 
parte: pasteurelose, doença por arranhadura do gato 

Ambulatorial Rename 

A31 Infecções devidas a outras micobactérias Ambulatorial Rename 
A32 Listeriose [listeríase] Ambulatorial Rename 
A38 Escarlatina Ambulatorial Rename 
A42 Actinomicose Ambulatorial Rename 
A43 Nocardiose Ambulatorial Rename 
A44 Bartonelose Ambulatorial Rename 
A46 Erisipela Ambulatorial Rename 

A48 Outras doenças bacterianas não classificadas em outra parte: 
gangrena gasosa, doença dos legionários 

Ambulatorial Rename 

A49 Infecção bacteriana de localização não especificada Ambulatorial Rename 
A50   Sífilis congênita Ambulatorial Rename 
A51   Sífilis precoce Ambulatorial Rename 

A52-A53 Outras sífilis 
A52 Sífilis tardia Ambulatorial Rename 
A53 Outras formas e as não especificadas da sífilis Ambulatorial Rename 

A54   Infecção gonocócica Ambulatorial Rename 
A55-A56   Doenças por clamídias transmitidas por via sexual Ambulatorial Rename 
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Tipo de atendimento majoritário e política de assistência terapêutica farmacológica para cobertura do perfil de morbidade 
hospitalar do Sistema Único de Saúde, segundo a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à 
Saúde (CID-10). Brasil, 2010. 

Capítulo 
CID-10 

Códigos da 
CID-10 

Descrição da 
subcategoria 

Descrição detalhada 
Tipo de atendimento 

majoritário 

Política de assistência 
terapêutica 

farmacológica 

A57-A64 

Outras infecções 
com transmissão 

predominantemente 
sexual 

A57 Cancro mole Ambulatorial Rename 
A58 Granuloma inguinal Ambulatorial Rename 
A59 Tricomoníase Ambulatorial Rename 
A60 Infecções anogenitais pelo vírus do herpes [herpes simples] Ambulatorial Rename 

A63 Outras doenças de transmissão predominantemente sexual, não 
classificadas em outra parte 

Ambulatorial Rename 

A64 Doenças sexualmente transmitidas, não especificadas Ambulatorial Rename 
A68   Febres recorrentes Ambulatorial Rename 
A71   Tracoma Ambulatorial Rename 
A75   Tifo exantemático Hospitalar Tabela SUS 
A80   Poliomielite aguda Hospitalar Tabela SUS 
A82   Raiva Hospitalar Tabela SUS 
A83-A86   Encefalite viral Hospitalar Tabela SUS 
A95   Febre amarela Hospitalar Tabela SUS 

A90-A94, 
A96-A99 

Outras febre por 
arbovírus e febres 
hemorrágicas por 

vírus 

A90 Dengue [dengue clássico] Ambulatorial Rename 
A91 Febre hemorrágica devida ao vírus do dengue Hospitalar Tabela SUS 

A92 Outras febres virais transmitidas por mosquitos: A92.0 Febre de 
Chikungunya, A92.1 Febre de O'nyong-nyong, A92.2 Febre eqüina 
venezuelana, A92.3 Infecção pelo vírus West Nile, A92.4 Febre do 
vale do Rift 

Hospitalar Tabela SUS 

A93 Outras febres por vírus transmitidas por artrópodes não 
classificadas em outra parte 

Ambulatorial Rename 

A94 Febre viral transmitida por artrópodes, não especificada Ambulatorial Rename 
A96 Febre hemorrágica por arenavírus Hospitalar Tabela SUS 
A98 Outras febres hemorrágicas por vírus, não classificadas em outra 
parte 

Hospitalar Tabela SUS 

A99 Febres hemorrágicas virais não especificadas Hospitalar Tabela SUS 
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Tipo de atendimento majoritário e política de assistência terapêutica farmacológica para cobertura do perfil de morbidade 
hospitalar do Sistema Único de Saúde, segundo a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à 
Saúde (CID-10). Brasil, 2010. 

Capítulo 
CID-10 

Códigos da 
CID-10 

Descrição da 
subcategoria 

Descrição detalhada 
Tipo de atendimento 

majoritário 

Política de assistência 
terapêutica 

farmacológica 

A90   Dengue [dengue clássico] Ambulatorial Rename 
A91   Febre hemorrágica devida ao vírus da dengue Hospitalar Tabela SUS 

A92-A94, 
A96-A99 

Restante de outras 
febre por arbovírus 

e febres 
hemorrágicas por 

vírus 

A92 Outras febres virais transmitidas por mosquitos Hospitalar Tabela SUS 
A93 Outras febres por vírus transmitidas por artrópodes não 
classificadas em outra parte 

Ambulatorial Rename 

A94 Febre viral transmitida por artrópodes, não especificada Ambulatorial Rename 
A96 Febre hemorrágica por arenavírus Hospitalar Tabela SUS 

A98 Outras febres hemorrágicas por vírus, não classificadas em outra 
parte 

Hospitalar Tabela SUS 

A99 Febres hemorrágicas virais não especificadas Hospitalar Tabela SUS 
B00   Infecções pelo vírus do herpes Ambulatorial Rename 
B01-B02   Varicela e herpes zoster Ambulatorial Rename 
B05   Sarampo Ambulatorial Rename 
B06   Rubéola Ambulatorial Rename 
B16   Hepatite aguda B Ambulatorial CEAF 

B15, B17-B19 
Outras hepatites 

virais 

B15 Hepatite aguda A Ambulatorial Rename 
B17 Outras hepatites virais agudas Ambulatorial CEAF 
B19 Hepatite viral não especificada Ambulatorial CEAF 

B20-B24 

Doença pelo vírus 
da 

imunodeficiência 
humana [HIV] 

B20 Doença pelo vírus da imunodeficiência humana [HIV], 
resultando em doenças infecciosas e parasitárias 

Ambulatorial Rename e CEAF 

B21 Doença pelo vírus da imunodeficiência humana [HIV], 
resultando em neoplasias malignas 

Hospitalar Tabela SUS 

B22 Doença pelo vírus da imunodeficiência humana [HIV] resultando 
em outras doenças especificadas 

Ambulatorial Rename e CEAF 

B23 Doença pelo vírus da imunodeficiência humana [HIV] resultando 
em outras doenças 

Hospitalar Tabela SUS 
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Tipo de atendimento majoritário e política de assistência terapêutica farmacológica para cobertura do perfil de morbidade 
hospitalar do Sistema Único de Saúde, segundo a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à 
Saúde (CID-10). Brasil, 2010. 

Capítulo 
CID-10 

Códigos da 
CID-10 

Descrição da 
subcategoria 

Descrição detalhada 
Tipo de atendimento 

majoritário 

Política de assistência 
terapêutica 

farmacológica 

B24 Doença pelo vírus da imunodeficiência humana [HIV] não 
especificada 

Ambulatorial Rename e CEAF 

B26   Caxumba [parotidite epidêmica] Ambulatorial Rename 

A81, A87-
A89, B03-
B04, B07-
B09, B25, 
B27-B34 

Outras doenças 
virais 

A81 Infecções por vírus atípicos do sistema nervoso central Hospitalar Tabela SUS 
A87 Meningite viral Hospitalar Tabela SUS 

A88 Outras infecções virais do sistema nervoso central não 
classificadas em outra parte 

Hospitalar Tabela SUS 

A89 Infecções virais não especificadas do sistema nervoso central Hospitalar Tabela SUS 
B03 Varíola Hospitalar Tabela SUS 
B04 Varíola dos macacos [Monkeypox] Hospitalar Tabela SUS 
B07 Verrugas de origem viral Ambulatorial Rename 

B08 Outras infecções virais caracterizadas por lesões da pele e das 
membranas mucosas, não classificadas em outra parte: molusco 
contagioso 

Ambulatorial Rename 

B09 Infecção viral não especificada caracterizada por lesões da pele e 
membranas mucosas 

Ambulatorial Rename 

B25 Doença por citomegalovírus Hospitalar Tabela SUS 
B27 Mononucleose infecciosa Ambulatorial Rename 
B30 Conjuntivite viral Ambulatorial Rename 

B33 Outras doenças por vírus não classificada em outra parte: mialgia 
epidêmica 

Ambulatorial Rename 

B34 Doenças por vírus, de localização não especificada Hospitalar Tabela SUS 
A87   Meningite viral Hospitalar Tabela SUS 

A81, A88-
A89, B03-
B04, B07-
B09, B25, 

Restante de outras 
doenças virais 

A81 Infecções por vírus atípicos do sistema nervoso central Hospitalar Tabela SUS 

A88 Outras infecções virais do sistema nervoso central não 
classificadas em outra parte 

Hospitalar Tabela SUS 

A89 Infecções virais não especificadas do sistema nervoso central Hospitalar Tabela SUS 
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Tipo de atendimento majoritário e política de assistência terapêutica farmacológica para cobertura do perfil de morbidade 
hospitalar do Sistema Único de Saúde, segundo a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à 
Saúde (CID-10). Brasil, 2010. 
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CID-10 

Códigos da 
CID-10 

Descrição da 
subcategoria 

Descrição detalhada 
Tipo de atendimento 

majoritário 

Política de assistência 
terapêutica 

farmacológica 

B27-B34 B03 Varíola Hospitalar Tabela SUS 
B04 Varíola dos macacos [Monkeypox] Hospitalar Tabela SUS 
B07 Verrugas de origem viral Ambulatorial Rename 

B08 Outras infecções virais caracterizadas por lesões da pele e das 
membranas mucosas, não classificadas em outra parte: molusco 
contagioso 

Ambulatorial Rename 

B09 Infecção viral não especificada caracterizada por lesões da pele e 
membranas mucosas 

Ambulatorial Rename 

B25 Doença por citomegalovírus Hospitalar Tabela SUS 
B27 Mononucleose infecciosa Ambulatorial Rename 
B30 Conjuntivite viral Ambulatorial Rename 

B33 Outras doenças por vírus não classificada em outra parte: mialgia 
epidêmica 

Ambulatorial Rename 

B34 Doenças por vírus, de localização não especificada Hospitalar Tabela SUS 

B35-B49 Micoses 

B35 Dermatofitose Ambulatorial Rename 

B36 Outras micoses superficiais: B36.0 Pitiríase versicolor, B36.1 
Tinha negra, B36.2 Piedra branca - Tinha alba, B36.3 Piedra negra 

Ambulatorial Rename 

B37 Candidíase Ambulatorial Rename 
B38 Coccidioidomicose Ambulatorial Rename 
B39 Histoplasmose Ambulatorial Rename 
B40 Blastomicose Ambulatorial Rename 
B41 Paracoccidioidomicose Ambulatorial Rename 
B42 Esporotricose Hospitalar Tabela SUS 
B43 Cromomicose e abscesso feomicótico Ambulatorial Rename 
B44 Aspergilose Hospitalar Tabela SUS 
B45 Criptococose Hospitalar Tabela SUS 
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Tipo de atendimento majoritário e política de assistência terapêutica farmacológica para cobertura do perfil de morbidade 
hospitalar do Sistema Único de Saúde, segundo a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à 
Saúde (CID-10). Brasil, 2010. 
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CID-10 

Códigos da 
CID-10 
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Tipo de atendimento 

majoritário 

Política de assistência 
terapêutica 

farmacológica 

B46 Zigomicose Hospitalar Tabela SUS 
B47 Micetoma Ambulatorial Rename 
B48 Outras micoses, não classificadas em outra parte Hospitalar Tabela SUS 
B49 Micose não especificada Hospitalar Tabela SUS 

B50-B54   Malária Ambulatorial Rename 
B55.0   Leishmaniose visceral Hospitalar Tabela SUS 
B55.1   Leishmaniose cutânea Ambulatorial Rename 
B55.2   Leishmaniose cutâneo-mucosa Ambulatorial Rename 
B55.9   Leishmaniose não especificada Ambulatorial Rename 
B56-B57   Tripanossomíase Ambulatorial Rename 
B65   Esquistossomose Ambulatorial Rename 
B66   Outras infestações por trematódeos Ambulatorial Rename 
B67   Equinococose Ambulatorial Rename 
B72   Dracunculíase Ambulatorial Rename 
B73   Oncocercose Ambulatorial Rename 
B74   Filariose Ambulatorial Rename 
B76   Ancilostomíase Ambulatorial Rename 

B68-B71, 
B75, B77-B83 

  Outras helmintíases Ambulatorial Rename 

B90   Seqüelas de tuberculose Hospitalar Tabela SUS 
B91   Seqüelas de poliomielite Hospitalar Tabela SUS 
B92   Seqüelas de hanseníase [lepra] Hospitalar Tabela SUS 

A65-A67, 
A69-A70, 
A74, A77-
A79, B58-

Outras doenças 
infecciosas e 
parasitárias 

A65 Sífilis não-venérea Ambulatorial Rename 
A66 Bouba Ambulatorial Rename 
A67 Pinta [carate] Ambulatorial Rename 
A69 Outras infecções por espiroquetas Ambulatorial Rename 
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Tipo de atendimento majoritário e política de assistência terapêutica farmacológica para cobertura do perfil de morbidade 
hospitalar do Sistema Único de Saúde, segundo a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à 
Saúde (CID-10). Brasil, 2010. 
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Tipo de atendimento 

majoritário 

Política de assistência 
terapêutica 

farmacológica 

B64, B85-
B89, B94-B99 

A70 Infecções causadas por Clamídia psittaci Ambulatorial Rename 
A74 Outras doenças causadas por Clamídias Ambulatorial Rename 
A77 Febre maculosa [rickettsioses transmitidas por carrapatos] Ambulatorial Rename 
A78 Febre Q  Ambulatorial Rename 
A79 Outras rickettsioses Ambulatorial Rename 
B58 Toxoplasmose Ambulatorial Rename 
B59† Pneumocistose (J17.3*) Ambulatorial Rename 

B60 Outras doenças devidas a protozoários, não classificadas em 
outra parte 

Ambulatorial Rename 

B64 Doença não especificada devida a protozoários Ambulatorial Rename 
B85 Pediculose e ftiríase Ambulatorial Rename 
B86 Escabiose [sarna] Ambulatorial Rename 
B87 Miíase Ambulatorial Rename 
B88 Outras infestações Ambulatorial Rename 
B89 Doença parasitária não especificada Ambulatorial Rename 

II 

C00-D48   Neoplasias [tumores] Categoria Categoria 
C00-C14   Neoplasia maligna do lábio, cavidade oral e faringe Hospitalar Tabela SUS 
C15   Neoplasia maligna do esôfago Hospitalar Tabela SUS 
C16   Neoplasia maligna do estômago Hospitalar Tabela SUS 
C18   Neoplasia maligna do cólon Hospitalar Tabela SUS 
C19-C21   Neoplasia maligna da junção retossigmóide, reto, ânus e canal anal Hospitalar Tabela SUS 
C22   Neoplasia maligna do fígado e das vias biliares intra-hepáticas Hospitalar Tabela SUS 
C25   Neoplasia maligna do pâncreas Hospitalar Tabela SUS 
C17, C23-
C24, C26 

  Outras neoplasias malignas de órgãos digestivos Hospitalar Tabela SUS 

C32   Neoplasias malignas de laringe Hospitalar Tabela SUS 
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C33-C34   Neoplasia maligna da traquéia, dos brônquios e dos pulmões Hospitalar Tabela SUS 
C30-C31, 
C37-C39 

  Outras neoplasias malignas de órgãos respiratórios e intratorácicos Hospitalar Tabela SUS 

C40-C41   Neoplasia maligna do osso e da cartilagem articular Hospitalar Tabela SUS 
C43   Neoplasia maligna da pele Hospitalar Tabela SUS 
C44   Outras neoplasias malignas da pele Hospitalar Tabela SUS 
C45-C49   Neoplasias malignas do tecido mesotelial e tecidos moles Hospitalar Tabela SUS 
C50   Neoplasia maligna da mama Hospitalar Tabela SUS 
C53   Neoplasia maligna do colo do útero Hospitalar Tabela SUS 

C54-C55   
Neoplasia maligna de outras porções e de porções não especificadas 
do útero 

Hospitalar Tabela SUS 

C51-C52, 
C56-C58 

  Outras neoplasias malignas dos órgãos genitais femininos Hospitalar Tabela SUS 

C61   Neoplasia maligna da próstata Hospitalar Tabela SUS 
C60, C62-C63   Outras neoplasias malignas dos órgãos genitais masculinos Hospitalar Tabela SUS 
C67   Neoplasia maligna da bexiga Hospitalar Tabela SUS 
C64-C66, C68   Outras neoplasias malignas do trato urinário Hospitalar Tabela SUS 
C69   Neoplasia maligna dos olhos e anexos Hospitalar Tabela SUS 
C71   Neoplasia maligna do encéfalo Hospitalar Tabela SUS 
C70, C72   Neoplasia maligna de outras partes do sistema nervoso central Hospitalar Tabela SUS 

C73-C80, C97   
Neoplasias malignas de outras localizações, de localização mal 
definida, secundárias e de localização não especificada 

Hospitalar Tabela SUS 

C81   Doença de Hodgkin Hospitalar Tabela SUS 
C82-C85   Linfoma não-Hodgkin Hospitalar Tabela SUS 
C91-C95   Leucemia Hospitalar Tabela SUS 
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C88-C90, C96   
Outras neoplasias malignas de tecidos linfóide, hematopoético e 
relacionados 

Hospitalar Tabela SUS 

D06   Carcinoma in situ de colo do útero Hospitalar Tabela SUS 
D22-D23   Neoplasia benigna da pele Hospitalar Tabela SUS 
D24   Neoplasia benigna da mama Hospitalar Tabela SUS 
D25   Leiomioma do útero Ambulatorial CEAF 
D27   Neoplasia benigna do ovário Hospitalar Tabela SUS 
D30   Neoplasia benigna dos órgãos urinários Hospitalar Tabela SUS 

D33   
Neoplasia benigna do encéfalo e de outras partes do sistema nervoso 
central 

Hospitalar Tabela SUS 

D00-D05, 
D07-D21, 
D26, D28-
D29, D31-
D32, D34-
D48 

  
Outras neoplasias in situ e neoplasias benignas e neoplasias de 
comportamento incerto ou desconhecido 

Hospitalar Tabela SUS 

III 

D50-D89   
Doenças do sangue e dos órgãos hematopoéticos e alguns 
transtornos imunitários 

Categoria Categoria 

D50   Anemia por deficiência de ferro Ambulatorial CEAF 

D51-D64 Outras anemias 

D51 Anemia por deficiência de vitamina B12 Ambulatorial Rename 

D52 Anemia por deficiência de folato Ambulatorial Rename 
D53 Outras anemias nutricionais Ambulatorial Rename 
D55 Anemia devida a transtornos enzimáticos Ambulatorial Rename 

D56 Talassemia Ambulatorial CEAF 

D57 Transtornos falciformes Ambulatorial CEAF 

D58 Outras anemias hemolíticas hereditárias Ambulatorial Rename 
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D59 Anemia hemolítica adquirida Ambulatorial CEAF 

D60 Aplasia pura da série vermelha, adquirida [eritroblastopenia] Ambulatorial CEAF 

D61 Outras anemias aplásticas Ambulatorial CEAF 

D62 Anemia aguda pós-hemorrágica Hospitalar Tabela SUS 

D63* Anemia em doenças crônicas classificadas em outra parte Ambulatorial CEAF 

D64 Outras anemias Hospitalar Tabela SUS 

D65-D77   
Afecções hemorrágicas e outras doenças do sangue e dos órgãos 
hematopoéticos 

Hospitalar 
Tabela SUS E CEAF 

(D69 E D70) 

D80-D89 

Alguns transtornos 
envolvendo o 
mecanismo 
imunitário 

D80 Imunodeficiência com predominância de defeitos de anticorpos Ambulatorial CEAF 

D81 Deficiências imunitárias combinadas Ambulatorial CEAF 

D82 Imunodeficiência associada com outros defeitos “major” Ambulatorial CEAF 

D83 Imunodeficiência comum variável Ambulatorial CEAF 

D84 Outras imunodeficiências Ambulatorial CEAF 

D86 Sarcoidose Ambulatorial Rename 
D89 Outros transtornos que comprometem o mecanismo imunitário 
não classificados em outra parte 

Ambulatorial Rename 

IV 

E00-E90   Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas Categoria Categoria 
E00-E02   Transtornos tireoidianos relacionados à deficiência de iodo Ambulatorial Rename 
E05   Tireotoxicose Ambulatorial Rename 

E03-E04, 
E06-E07 

Outros transtornos 
tireoidianos 

E03 Outros hipotireoidismos Ambulatorial Rename 
E04 Outros bócios não-tóxicos Ambulatorial Rename 
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E06 Tireoidite Ambulatorial Rename 
E07 Outros transtornos da tireóide Ambulatorial Rename 

E10-E14   Diabetes mellitus Ambulatorial Rename 
E40-E46   Desnutrição Não classificado Não classificado 
E50   Deficiência de vitamina A Ambulatorial Rename 
E51-E56   Outras deficiências vitamínicas Ambulatorial CEAF 
E64   Seqüelas de desnutrição e de outras deficiências nutricionais Ambulatorial CEAF 
E66   Obesidade Não classificado Não classificado 
E86   Depleção de volume Hospitalar Tabela SUS 

E15-E35, 
E58-E63, 
E65, E67-
E85, E87-E90 

Outros transtornos 
endócrinos, 

nutricionais e 
metabólicos 

E15 Coma hipoglicêmico não-diabético Hospitalar Tabela SUS 
E16 Outros transtornos da secreção pancreática interna Hospitalar Tabela SUS 
E20 Hipoparatireoidismo Ambulatorial CEAF 

E21 Hiperparatireoidismo e outros transtornos da glândula 
paratireóide 

Ambulatorial Rename 

E22 Hiperfunção da hipófise Ambulatorial CEAF 
E23 Hipofunção e outros transtornos da hipófise Ambulatorial CEAF 
E24 Síndrome de Cushing Ambulatorial Rename 
E25 Transtornos adrenogenitais Ambulatorial CEAF 
E26 Hiperaldosteronismo Ambulatorial Rename 
E27 Outros transtornos da glândula supra-renal Ambulatorial CEAF 
E28 Disfunção ovariana Ambulatorial CEAF 
E29 Disfunção testicular: hiper e hipofunção testicular Ambulatorial Rename 

E30 Transtornos da puberdade não classificados em outra parte: 
puberdade precoce, puberdade retardada 

Ambulatorial Sem tratamento 

E31 Disfunção poliglandular; E32 Doenças do timo Hospitalar Tabela SUS 
E34 Outros transtornos endócrinos Hospitalar Tabela SUS 
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E35* Transtornos das glândulas endócrinas em doenças classificadas 
em outra parte: Doença de Addison 

Ambulatorial Rename 

E58 Deficiência de cálcio da dieta Ambulatorial Rename 
E59 Deficiência de selênio da dieta Ambulatorial Sem tratamento 
E60 Deficiência de zinco da dieta Ambulatorial Rename 
E61 Deficiência de outros elementos nutrientes Ambulatorial Rename 
E63 Outras deficiências nutricionais Ambulatorial Rename 
E65 Adiposidade localizada Hospitalar Tabela SUS 
E67 Outras formas de hiperalimentação (ex. hipervitaminose A) Hospitalar Tabela SUS 
E68 Seqüelas de hiperalimentação Hospitalar Tabela SUS 
E70 Distúrbios do metabolismo de aminoácidos aromáticos Ambulatorial CEAF 
E71 Distúrbios do metabolismo de aminoácidos de cadeia ramificada 
e do metabolismo dos ácidos graxos: Doença da urina em xarope de 
Acer 

Ambulatorial Rename 
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E72 Outros distúrbios do metabolismo de aminoácidos: E72.0 
Distúrbios do transporte de aminoácidos (Cistinose, Cistinúria, 
Doença de Hartnup, Síndrome de Fanconi(-de Toni)(-Debré) e 
Síndrome de Lowe 
E72.1 Distúrbios do metabolismo dos aminoácidos que contêm 
enxofre (Cistationinúria, Deficiência de sulfito-oxidase, 
Homocistinúria, Metioninemia) 
E72.2 Distúrbios do metabolismo do ciclo da uréia: (Acidúria 
argininossuccínica, Argininemia, Citrulinemia, Hiperamonemia) 
E72.3 Distúrbios do metabolismo da lisina e da hidroxilisina 
(Acidúria glutárica, Hidroxilisinemia, Hiperlisinemia) 
E72.4 Distúrbios do metabolismo da ornitina (Ornitinemia tipos I e II) 
E72.5 Distúrbios do metabolismo da glicina (Hiperglicinemia não-
cetótica (Hiperidroxiprolinemia, Hiperprolinemia tipos I e II), 
Sarcosinemia 
E72.8 Outros distúrbios especificados do metabolismo dos 
aminoácidos (ciclo do gamaglutamil, metabolismo dos beta-
aminoácidos) 
E72.9 Distúrbio não especificado do metabolismo dos aminoácidos 

Ambulatorial Sem tratamento 

E73 Intolerância à lactose Ambulatorial Sem tratamento 
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E74 Outros distúrbios do metabolismo de carboidratos: E74.0 Doença 
de depósito de glicogênio (Deficiência de fosforilase hepática, Doença 
(de): [Andersen, Cori, Forbes, Hers, McArdle, Pompe, Tauri, Tarui, 
Von Gierke], Glicogenose cardíacaE74.1 Distúrbios do metabolismo 
da frutose (Deficiência de frutose 1,6-difosfatase, Frutosúria essencial, 
Intolerância hereditária à frutose)E74.2 Distúrbios do metabolismo da 
galactose (Deficiência de galactoquinase, Galactosemia)E74.3 Outros 
distúrbios da absorção intestinal de carboidratos (Deficiência de 
sucrase, Má-absorção de glicose-galactose)E74.4 Distúrbios do 
metabolismo do piruvato e da gliconeogênese (Deficiência de: 
carboxilase pirúvica, desidrogenase pirúvica, fosfoenol piruvato 
carboxiquinase)E74.8 Outros distúrbios especificados do metabolismo 
de carboidratos (Glicosúria renal, Oxalose, Oxalúria, Pentosúria 
essencial)E74.9 Distúrbio não especificado do metabolismo de 
carboidratos 

Ambulatorial Rename 

E75 Distúrbios do metabolismo de esfingolípides e outros distúrbios 
de depósito de lípides 

Ambulatorial CEAF 
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E76 Distúrbios do metabolismo do glicosaminoglicano:                                        
E76.0 Mucopolissacaridose do tipo I 
(Síndrome de: Hurler, Hurler-Scheie, Scheie) 
E76.1 Mucopolissacaridose do tipo II (Síndrome de Hunter) 
E76.2 Outras mucopolissacaridoses (Deficiência de beta-
glucuronidase, Mucopolissacaridose tipos III, IV, VI e VII, Síndrome 
de: [Maroteaux-Lamy (leve) (grave), Morquio(-like) (clássica), 
Sanfilippo (tipo B) (tipo C) (tipo D)]) 
E76.3 Mucopolissacaridose não especificada 
E76.8 Outros distúrbios do metabolismo do glicosaminoglicano 
E76.9 Distúrbio não especificado do metabolismo do 
glicosaminoglicano 

Ambulatorial Sem tratamento 

E77 Distúrbios do metabolismo de glicoproteínas:              E77.0 
Defeitos na modificação pós-translacional de enzimas lisossômicas 
(Mucolipidose II [doença da célula I], Mucolipidose III [polidistrofia 
pseudo-Hurler])E77.1 Defeitos na degradação das glicoproteínas 
(Aspartilglicosaminúria, Fucosidose, Manosidose, Sialidose 
[mucolipidose I])E77.8 Outros distúrbios do metabolismo de 
glicoproteínasE77.9 Distúrbio não especificado do metabolismo de 
glicoproteínas 

Ambulatorial Sem tratamento 

E78 Distúrbios do metabolismo de lipoproteínas e outras lipidemias Ambulatorial CEAF 
E79 Distúrbios do metabolismo de purina e pirimidina Ambulatorial Rename 
E80 Distúrbios do metabolismo da porfirina e da bilirrubina Ambulatorial Rename 

E83 Distúrbios do metabolismo de minerais Ambulatorial CEAF 

E84 Fibrose cística Ambulatorial CEAF 

E85 Amiloidose Ambulatorial Rename 
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E87 Outros transtornos do equilíbrio hidroeletrolítico e ácido-básico: 
hipernatremia, hiponatremia, acidose, alcalose 

Hospitalar Tabela SUS 

E88 Outros distúrbios metabólicos: bisalminúria, lipodistrofia, 
lipomatose 

Hospitalar Tabela SUS 

E89 Transtornos endócrinos e metabólicos pós-procedimentos, não 
classificados em outra parte 

Ambulatorial CEAF 

E90* Transtornos nutricionais e metabólicos em doenças classificadas 
em outra parte: (pós-procedimento)    

Hospitalar Tabela SUS 

V 

F00-F99   Transtornos mentais e comportamentais Categoria Categoria 

F00-F03 Demência 

F00* Demência na doença de Alzheimer (G30.-†) Ambulatorial CEAF 

F01 Demência vascular (infarto cerebral devido à doença vascular) Hospitalar Tabela SUS 
F02* Demência em outras doenças classificadas em outra parte Ambulatorial Sem tratamento 
F03 Demência não especificada Ambulatorial Sem tratamento 

F10   Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de álcool Ambulatorial Rename 

F11-F19   
Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de outras 
substâncias psicoativas 

Ambulatorial Rename 

F20-F29   Esquizofrenia, transtornos esquizotípicos e delirantes Ambulatorial Rename e CEAF 

F30-F39 
Transtornos de 

humor [afetivos] 

F30 Episódio maníaco Ambulatorial Rename 

F31 Transtorno afetivo bipolar Ambulatorial Rename 

F32 Episódios depressivos Ambulatorial Rename 

F33 Transtorno depressivo recorrente Ambulatorial Rename 

F34 Transtornos de humor [afetivos] persistentes Ambulatorial Rename 

F38 Outros transtornos do humor [afetivos] Ambulatorial Rename 

F39 Transtorno do humor [afetivo] não especificado Ambulatorial Rename 
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F40-F48 

Transtornos 
neuróticos, 
transtornos 

relacionados com o 
"stress" e 

transtornos 
somatoformes 

F40 Transtornos fóbico-ansiosos Ambulatorial Rename 

F41 Outros transtornos ansiosos Ambulatorial Rename 

F42 Transtorno obsessivo-compulsivo Ambulatorial Rename 

F43 Reações ao “stress” grave e transtornos de adaptação Ambulatorial Rename 

F44 Transtornos dissociativos [de conversão] Ambulatorial Rename 

F45 Transtornos somatoformes Ambulatorial Rename 

F48 Outros transtornos neuróticos Ambulatorial Rename 

F70-F79   Retardo mental Ambulatorial Rename 

F04-F09, F50-
F69, F80-F99 

Outros transtornos 
mentais e 

comportamentais 

F04 Síndrome amnésica orgânica não induzida pelo álcool ou por 
outras substâncias psicoativas: psicose 

Ambulatorial Rename 

F05 Delirium não induzido pelo álcool ou por outras substâncias 
psicoativas 

Ambulatorial Rename 

F06 Outros transtornos mentais devidos a lesão e disfunção cerebral e 
a doença física 

Ambulatorial Rename 

F07 Transtornos de personalidade e do comportamento devidos a 
doença, a lesão e a disfunção cerebral 

Ambulatorial Rename 

F09 Transtorno mental orgânico ou sintomático não especificado Ambulatorial Rename 
F50 Transtornos da alimentação: anorexia nervosa, bulimia Ambulatorial Rename 
F51 Transtornos não-orgânicos do sono devidos a fatores emocionais Ambulatorial Rename 
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F52 Disfunção sexual, não causada por transtorno ou doença orgânica:                                                
F52.0 Ausência ou perda do desejo sexual (Frigidez, Transtorno 
hipoativo de desejo sexual)F52.1 Aversão sexual e ausência de prazer 
sexual (Anedonia sexual)F52.2 Falha de resposta genital (Impotência 
psicogênica, Transtorno de: ereção no homem e excitação sexual na 
mulher)F52.3 Disfunção orgásmica (Anorgasmia psicogênica, 
Inibição do orgasmo (na mulher) (no homem)F52.4 Ejaculação 
precoceF52.5 Vaginismo não-orgânico (Vaginismo psicogênico)F52.6 
Dispareunia não-orgânica (Dispareunia psicogênica)F52.7 Apetite 
sexual excessivo (Ninfomania, Satiríase)F52.8 Outras disfunções 
sexuais não devidas a transtorno ou à doença orgânicaF52.9 
Disfunção sexual não devida a transtorno ou à doença orgânica, não 
especificada 

Ambulatorial Rename 

F53 Transtornos mentais e comportamentais associados ao puerpério, 
não classificados em outra parte 

Ambulatorial Rename 

F54 Fatores psicológicos ou comportamentais associados a doença ou 
a transtornos classificados em outra parte 

Ambulatorial Rename 

F55 Abuso de substâncias que não produzem dependência Ambulatorial Rename 

F59 Síndromes comportamentais associados a transtornos das funções 
fisiológicas e a fatores físicos, não especificadas 

Ambulatorial Rename 

F60 Transtornos específicos da personalidade Ambulatorial Rename 

F61 Transtornos mistos da personalidade e outros transtornos da 
personalidade 

Ambulatorial Rename 



228 

 

Tipo de atendimento majoritário e política de assistência terapêutica farmacológica para cobertura do perfil de morbidade 
hospitalar do Sistema Único de Saúde, segundo a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à 
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Códigos da 
CID-10 
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subcategoria 

Descrição detalhada 
Tipo de atendimento 

majoritário 

Política de assistência 
terapêutica 

farmacológica 

F62 Modificações duradouras da personalidade não atribuíveis a lesão 
ou doença cerebral 

Ambulatorial Rename 

F63 Transtornos dos hábitos e dos impulsos Ambulatorial Rename 
F64 Transtornos da identidade sexual Não classificado Não classificado 
F65 Transtornos da preferência sexual Não classificado Não classificado 

F66 Transtornos psicológicos e comportamentais associados ao 
desenvolvimento sexual e à sua orientação 

Não classificado Não classificado 

F68 Outros transtornos da personalidade e do comportamento do 
adulto 

Ambulatorial Rename 

F69 Transtorno da personalidade e do comportamento do adulto, não 
especificado 

Ambulatorial Rename 

VI 

G00-G99   Doenças do sistema nervoso Categoria Categoria 
G00-G09   Doenças inflamatórias do sistema nervoso central Hospitalar Tabela SUS 
G00   Meningite bacteriana, não classificada em outra parte Hospitalar Tabela SUS 
G01   Meningite em doenças bacterianas classificadas em outra parte Hospitalar Tabela SUS 

G02   
Meningite em outras doenças infecciosas e parasitárias classificadas 
em outra parte 

Hospitalar Tabela SUS 

G03   Meningite devida a outras causas e a causas não especificadas Hospitalar Tabela SUS 

G04-G09   Restante de doenças inflamatórias do sistema nervoso central Hospitalar 
Tabela SUS E CEAF 

(G04.1) 
G20   Doença de Parkinson Ambulatorial CEAF 
G30   Doença de Alzheimer Ambulatorial CEAF 
G35   Esclerose múltiplas Ambulatorial CEAF 
G40-G41   Epilepsia Ambulatorial Rename e CEAF 
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Capítulo 
CID-10 

Códigos da 
CID-10 

Descrição da 
subcategoria 

Descrição detalhada 
Tipo de atendimento 

majoritário 

Política de assistência 
terapêutica 

farmacológica 

G43-G44   

Enxaqueca e outras síndromes de algias cefálicos:            G43.0 
Enxaqueca sem aura [enxaqueca comum]G43.1 Enxaqueca com aura 
[enxaqueca clássica]Enxaqueca: (aura, sem cefaléia; com: aura 
prolongada, aura típica, instalação aguda da aura, basilar, hemiplégica 
familiar, Equivalentes enxaquecosos)G43.2 Estado de mal 
enxaquecosoG43.3 Enxaqueca complicadaG43.8 Outras formas de 
enxaqueca (Enxaqueca: oftalmoplégica e retiniana)                                                       
G43.9 Enxaqueca, sem especificação 

Ambulatorial Sem tratamento 
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Capítulo 
CID-10 

Códigos da 
CID-10 

Descrição da 
subcategoria 

Descrição detalhada 
Tipo de atendimento 

majoritário 

Política de assistência 
terapêutica 

farmacológica 

G45   
Acidentes vasculares cerebrais isquêmicos transitórios e síndromes 
correlatas 

Hospitalar Tabela SUS 

G50-G59   Transtornos dos nervos, das raízes e dos plexos nervosos Hospitalar 
Tabela SUS E CEAF 

(G51) 

G80-G83   Paralisia cerebral e outras síndromes paralíticas Ambulatorial CEAF 

G10-G13, 
G21-G26, 
G31-G32, 
G36-G37, 
G46-G47, 
G60-G73, 
G90-G99 

Outras doenças do 
sistema nervoso 

G10 Doença de Huntington Ambulatorial Sem tratamento 
G11 Ataxia hereditária Ambulatorial Rename 

G12 Atrofia muscular espinal e síndromes correlatas Ambulatorial CEAF 
G13* Atrofias sistêmicas que afetam principalmente o sistema 
nervoso central em doenças classificadas em outra parte: 
neuromiopatia 

Ambulatorial Rename 

G21 Parkinsonismo secundário Ambulatorial Rename 
G22* Parkinsonismo em doenças classificadas em outra parte Ambulatorial Rename 

G23 Outras doenças degenerativas dos gânglios da base: G23.0 
Doença de Hallervorden-Spatz, G23.1 Oftalmoplegia supranuclear 
progressiva [Steele-Richardson-Olszewski], G23.2 Degeneração 
estrionígrica, G23.8 Outras doenças degenerativas especificadas dos 
gânglios da base, G23.9 Doença degenerativa dos gânglios da base, 
não especificada 

Ambulatorial Rename 

G24 Distonia Ambulatorial CEAF 

G25 Outras doenças extrapiramidais e transtornos dos movimentos: 
tremor essencial 

Ambulatorial Rename 

G26* Doenças extrapiramidais e transtornos dos movimentos em 
doenças classificadas em outra parte 

Ambulatorial Rename 

G31 Outras doenças degenerativas do sistema nervoso não 
classificadas em outra parte 

Ambulatorial Rename 



231 

 

Tipo de atendimento majoritário e política de assistência terapêutica farmacológica para cobertura do perfil de morbidade 
hospitalar do Sistema Único de Saúde, segundo a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à 
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majoritário 

Política de assistência 
terapêutica 

farmacológica 

G32* Outros transtornos degenerativos do sistema nervoso em 
doenças classificadas em outra parte 

Ambulatorial Rename 

G36 Outras desmielinizações disseminadas agudas: neuromielite 
óptica 

Ambulatorial Rename 

G37 Outras doenças desmielinizantes do sistema nervoso central Ambulatorial Rename 

G46* Síndromes vasculares cerebrais que ocorrem em doenças 
cerebrovasculares (I60-I67†) 

Hospitalar Tabela SUS 

G47 Distúrbios do sono Ambulatorial Rename 
G60 Neuropatia hereditária e idiopática Ambulatorial Rename 

G61 Polineuropatia inflamatória Ambulatorial CEAF 

G62 Outras polineuropatias Ambulatorial Rename 
G63* Polineuropatia em doenças classificadas em outra parte Ambulatorial Rename 
G64 Outros transtornos do sistema nervoso periférico Ambulatorial Rename 

G70 Miastenia gravis e outros transtornos neuromusculares Ambulatorial CEAF 

G71 Transtornos primários dos músculos: distrofia muscular Ambulatorial Rename 
G72 Outras miopatias Ambulatorial Rename 
G73* Transtornos da junção mioneural e dos músculos em doenças 
classificadas em outra parte: miastenia 

Ambulatorial Rename 

G90 Transtornos do sistema nervoso autônomo Ambulatorial Rename 
G91 Hidrocefalia Ambulatorial Rename 
G92 Encefalopatia tóxica Hospitalar Tabela SUS 
G93 Outros transtornos do encéfalo Hospitalar Tabela SUS 

G94* Outros transtornos do encéfalo em doenças classificadas em 
outra parte 

Ambulatorial Rename 

G95 Outras doenças da medula espinal Hospitalar Tabela SUS 
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Política de assistência 
terapêutica 
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G96 Outros transtornos do sistema nervoso central Hospitalar Tabela SUS 
G97 Transtornos pós-procedimento do sistema nervoso não 
classificados em outra parte 

Hospitalar Tabela SUS 

G98 Outros transtornos do sistema nervoso não classificados em outra 
parte 

Hospitalar Tabela SUS 

G99* Outros transtornos do sistema nervoso em doenças classificadas 
em outra parte  

Ambulatorial Rename 

VII 

H00-H59   Doenças do olho e anexos Categoria Categoria 

H00-H01   Inflamação da pálpebra Ambulatorial Rename 

H10-H13   Conjuntivite e outros transtornos da conjuntiva Ambulatorial Rename 

H15-H19   Ceratite e outros transtornos da esclerótica e da córnea Ambulatorial Rename 

H25-H28   Catarata e outros transtornos do cristalino Hospitalar Tabela SUS 

H33   Descolamentos e defeitos da retina Hospitalar Tabela SUS 

H40-H42   Glaucoma Ambulatorial Rename 

H49-H50   Estrabismo Não classificado Não classificado 

H52   Transtornos da refração e da acomodação Hospitalar Tabela SUS 

H54   Cegueira e visão subnormal Hospitalar Tabela SUS 

H02-H06, 
H20-H22, 
H30-H32, 
H34-H36, 
H43-H48, 
H51, H53, 
H55-H59 

Outras doenças do 
olho e anexos 

H02 Outros transtornos da pálpebra Ambulatorial Rename 
H03* Transtornos da pálpebra em doenças classificadas em outras 
partes 

Ambulatorial Rename 

H04 Transtornos do aparelho lacrimal Ambulatorial Rename 
H05 Transtornos da órbita Ambulatorial Rename 

H06* Transtornos do aparelho lacrimal e da órbita em doenças 
classificadas em outra parte 

Ambulatorial Rename 
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majoritário 

Política de assistência 
terapêutica 

farmacológica 

H20 Iridociclite Ambulatorial Rename 
H21 Outros transtornos da íris e do corpo ciliar: hifema Ambulatorial Rename 

H22* Transtornos da íris e do corpo ciliar em doenças classificadas 
em outra parte 

Ambulatorial Rename 

H30 Inflamação coriorretiniana Ambulatorial CEAF 

H31 Outros transtornos da coróide Hospitalar Tabela SUS 

H32* Transtornos coriorretinianos em doenças classificadas em outra 
parte 

Hospitalar Tabela SUS 

H34 Oclusões vasculares da retina Hospitalar Tabela SUS 

H35 Outros transtornos da retina Hospitalar Tabela SUS 

H36* Transtornos da retina em doenças classificadas em outra parte Hospitalar Tabela SUS 

H43 Transtornos do humor vítreo Hospitalar Tabela SUS 

H44 Transtornos do globo ocular Hospitalar Tabela SUS 

H45* Transtornos do humor vítreo e do globo ocular em doenças 
classificadas em outra parte 

Hospitalar Tabela SUS 

H46 Neurite óptica Hospitalar Tabela SUS 

H47 Outros transtornos do nervo óptico e das vias ópticas Hospitalar Tabela SUS 

H48* Transtornos do nervo óptico [segundo par] e das vias ópticas em 
doenças classificadas em outra parte 

Hospitalar Tabela SUS 

H51 Outros transtornos do movimento binocular Não classificado Não classificado 

H52 Transtornos da refração e da acomodação Não classificado Não classificado 

H53 Distúrbios visuais Não classificado Não classificado 

H55 Nistagmo e outros movimentos irregulares do olho Não classificado Não classificado 
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H57 Outros transtornos do olho e anexos Hospitalar Tabela SUS 

H58* Outros transtornos do olho e anexos em doenças classificadas 
em outra parte 

Hospitalar Tabela SUS 

H59 Transtornos do olho e anexos pós-procedimento não classificados 
em outra parte 

Hospitalar Tabela SUS 

VIII 

H60-H95   Doenças do ouvido e da apófise mastóide Categoria Categoria 

H65-H75   
Otite média e outros transtornos do ouvido médio e da apófise 
mastóide 

Ambulatorial Rename 

H90-H91   Perda de audição Não classificado Não classificado 

H60-H62, 
H80-H83, 
H92-H95 

Outras doenças do 
ouvido e da apófise 

mastóide 

H60 Otite externa Ambulatorial Rename 
H61 Outros transtornos do ouvido externo Ambulatorial Rename 
H62* Transtornos do ouvido externo em doenças classificadas em 
outra parte 

Ambulatorial Rename 

H80 Otosclerose Não classificado Não classificado 

H81 Transtornos da função vestibular: doença de Méniére Ambulatorial Rename 
H82* Síndromes vertiginosas em doenças classificadas em outra parte Ambulatorial Rename 
H83 Outros transtornos do ouvido interno Ambulatorial Rename 
H92 Otalgia e secreção auditiva Hospitalar Tabela SUS 
H93 Outros transtornos do ouvido não classificados em outra parte Hospitalar Tabela SUS 
H94* Outros transtornos do ouvido em doenças classificadas em outra 
parte 

Ambulatorial Rename 

H95 Transtornos do ouvido e da apófise mastóide pós-procedimentos, 
não classificados em outra parte 

Hospitalar Tabela SUS 

IX 
I00-I99   Doenças do aparelho circulatório Categoria Categoria 
I00-I02   Febre reumática aguda Ambulatorial Rename 
I05-I09   Doença reumática crônica do coração Ambulatorial Rename 
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Política de assistência 
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I10   Hipertensão essencial (primária) Ambulatorial Rename 

I11-I15 
Outras doenças 
hipertensivas 

I11 Doença cardíaca hipertensiva Ambulatorial Rename 
I12 Doença renal hipertensiva Ambulatorial Rename 
I13 Doença cardíaca e renal hipertensiva Ambulatorial Rename 
I15 Hipertensão secundária Ambulatorial Rename 

I21-I22   Infarto agudo do miocárdio Hospitalar Tabela SUS 

I20, I23-I25 
Outras doenças 
isquêmicas do 

coração 

I20 Angina pectoris Ambulatorial Rename 

I23 Algumas complicações atuais subseqüentes ao infarto agudo do 
miocárdio 

Hospitalar Tabela SUS 

I24 Outras doenças isquêmicas agudas do coração Hospitalar Tabela SUS 
I26   Embolia pulmonar Hospitalar Tabela SUS 

I44-I49 
Transtornos de 

condução e 
arritmias cardíacas 

I44 Bloqueio atrioventricular e do ramo esquerdo Hospitalar Tabela SUS 
I45 Outros transtornos de condução Hospitalar Tabela SUS 
I46 Parada cardíaca Hospitalar Tabela SUS 
I47 Taquicardia paroxística Hospitalar Tabela SUS 
I48 “Flutter” e fibrilação atrial Hospitalar Tabela SUS 
I49 Outras arritmias cardíacas Ambulatorial Rename 

I50   Insuficiência cardíaca Ambulatorial Rename 

I27-I43, I51-
I52 

Outras doenças do 
coração 

I27 Outras formas de doença cardíaca pulmonar Ambulatorial CEAF 
I28 Outras doenças dos vasos pulmonares Hospitalar Tabela SUS 
I30 Pericardite aguda Ambulatorial Rename 
I31 Outras doenças do pericárdio Ambulatorial Rename 
I32* Pericardite em doenças classificadas em outra parte Ambulatorial Rename 
I34 Transtornos não-reumáticos da valva mitral Hospitalar Tabela SUS 
I35 Transtornos não-reumáticos da valva aórtica Hospitalar Tabela SUS 
I36 Transtornos não-reumáticos da valva tricúspide Hospitalar Tabela SUS 
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I37 Transtornos da valva pulmonar Hospitalar Tabela SUS 
I38 Endocardite de valva não especificada Hospitalar Tabela SUS 

I39* Endocardite e transtornos valvulares cardíacos em doenças 
classificadas em outra parte 

Hospitalar Tabela SUS 

I40 Miocardite aguda Hospitalar Tabela SUS 
I41* Miocardite em doenças classificadas em outra parte Hospitalar Tabela SUS 
I42 Cardiomiopatias Ambulatorial Rename 
I43* Cardiomiopatia em doenças classificadas em outra parte Ambulatorial Rename 
I51 Complicações de cardiopatias e doenças cardíacas mal definidas Hospitalar Tabela SUS 

I52* Outras afecções cardíacas em doenças classificadas em outra 
parte 

Hospitalar Tabela SUS 

I60-I62   Hemorragia intracraniana Hospitalar Tabela SUS 
I63   Infarto cerebral Hospitalar Tabela SUS 

I64   
Acidente vascular cerebral, não especificado como hemorrágico ou 
isquêmico 

Hospitalar Tabela SUS 

I65-I69 
Outras doenças 

cerebrovasculares 

I65 Oclusão e estenose de artérias pré-cerebrais que não resultam em 
infarto cerebral 

Hospitalar Tabela SUS 

I66 Oclusão e estenose de artérias cerebrais que não resultam em 
infarto cerebral 

Hospitalar Tabela SUS 

I67 Outras doenças cerebrovasculares Hospitalar Tabela SUS 

I68* Transtornos cerebrovasculares em doenças classificadas em 
outra parte 

Hospitalar Tabela SUS 

I69 Seqüelas de doenças cerebrovasculares Ambulatorial CEAF 

I71-I72, I77-
I79 

Outras doenças das 
artérias, arteríolas e 

capilares 

I71 Aneurisma e dissecção da aorta Hospitalar Tabela SUS 
I72 Outros aneurismas Hospitalar Tabela SUS 
I77 Outras afecções das artérias e arteríolas Hospitalar Tabela SUS 
I78 Doenças dos capilares Ambulatorial CEAF 
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I79* Transtornos das artérias, das arteríolas e dos capilares em 
doenças classificadas em outra parte 

Hospitalar Tabela SUS 

I70   Ateroesclerose Ambulatorial Rename 
I73   Outras doenças vasculares periféricas Ambulatorial Rename 
I74   Embolia e trombose arteriais Hospitalar Tabela SUS 

I85-I99 
Outras doenças do 

aparelho 
circulatório 

I85 Varizes esofagianas Hospitalar Tabela SUS 
I86 Varizes de outras localizações Hospitalar Tabela SUS 
I87 Outros transtornos das veias Hospitalar Tabela SUS 
I88 Linfadenite inespecífica Hospitalar Tabela SUS 

I89 Outros transtornos não-infecciosos dos vasos linfáticos e dos 
gânglios linfáticos 

Hospitalar Tabela SUS 

I95 Hipotensão Hospitalar Tabela SUS 

I97 Transtornos do aparelho circulatório, subseqüentes a 
procedimentos não classificados em outra parte 

Hospitalar Tabela SUS 

I98* Outros transtornos do aparelho circulatório em doenças 
classificadas em outra parte 

Hospitalar Tabela SUS 

I99 Outros transtornos do aparelho circulatório e os não especificados Hospitalar Tabela SUS 
I80-I82   Flebite, tromboflebite, embolia e trombose venosa Ambulatorial Rename 
I83   Veias varicosas das extremidades inferiores Ambulatorial Rename 
I84   Hemorróidas Hospitalar Tabela SUS 

X 

J00-J99   Doenças do aparelho respiratório Categoria Categoria 
J02-J03   Faringite aguda e amigdalite aguda Ambulatorial Rename 
J04   Laringite e traqueíte agudas Ambulatorial Rename 

J00-J01, J05-
J06 

Outras infecções 
agudas das vias 

aéreas superiores 

J00 Nasofaringite aguda [resfriado comum] Ambulatorial Rename 
J01 Sinusite aguda Ambulatorial Rename 
J05 Laringite obstrutiva aguda [crupe] e epiglotite Ambulatorial Rename 
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J06 Infecções agudas das vias aéreas superiores de localizações 
múltiplas e não especificadas 

Ambulatorial Rename 

J09-J11   Influenza [gripe] Hospitalar Tabela SUS 
J12-J18   Pneumonia Hospitalar Tabela SUS 
J20-J21   Bronquite aguda e bronquiolite aguda Ambulatorial Rename 
J32   Sinusite crônica Ambulatorial Rename 

J30-J31, J33-
J34 

Outras doenças do 
nariz e dos seios 

paranasais 

J30 Rinite alérgica e vasomotora Ambulatorial Rename 
J31 Rinite, nasofaringite e faringite crônicas Ambulatorial Rename 
J33 Pólipo nasal Hospitalar Tabela SUS 
J34 Outros transtornos do nariz e dos seios paranasais Ambulatorial Rename 

J35   Doenças crônicas das amígdalas e das adenóides Ambulatorial Rename 

J36-J39 
Outras doenças do 
trato respiratório 

superior 

J36 Abscesso periamigdaliano Ambulatorial Rename 
J37 Laringite e laringotraqueíte crônicas Ambulatorial Rename 
J38 Doenças das cordas vocais e da laringe não classificadas em outra 
parte 

Hospitalar Tabela SUS 

J39 Outras doenças das vias aéreas superiores Ambulatorial Rename 

J40-J44   Bronquite, enfisema e outras doenças pulmonares obstrutivas crônicas Ambulatorial Rename 

J45-J46   Asma Ambulatorial Rename e CEAF 
J47   Bronquiectasia Ambulatorial Rename 
J60-J65   Pneumoconiose Ambulatorial Rename 

J22, J66-J99 
Outras doenças do 

aparelho 
respiratório 

J22 Infecções agudas não especificada das vias aéreas inferiores Hospitalar Tabela SUS 
J66 Doenças das vias aéreas devida a poeiras orgânicas específicas Hospitalar Tabela SUS 
J67 Pneumonite de hipersensibilidade devida a poeiras orgânicas Hospitalar Tabela SUS 

J68 Afecções respiratórias devidas a inalação de produtos químicos, 
gases, fumaças e vapores 

Hospitalar Tabela SUS 
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Tipo de atendimento majoritário e política de assistência terapêutica farmacológica para cobertura do perfil de morbidade 
hospitalar do Sistema Único de Saúde, segundo a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à 
Saúde (CID-10). Brasil, 2010. 

Capítulo 
CID-10 

Códigos da 
CID-10 

Descrição da 
subcategoria 

Descrição detalhada 
Tipo de atendimento 

majoritário 

Política de assistência 
terapêutica 

farmacológica 

J69 Pneumonite devida a sólidos e líquidos Hospitalar Tabela SUS 
J70 Afecções respiratórias devida a outros agentes externos Hospitalar Tabela SUS 
J80 Síndrome do desconforto respiratório do adulto Hospitalar Tabela SUS 
J81 Edema pulmonar, não especificado de outra forma Hospitalar Tabela SUS 
J82 Eosinofilia pulmonar, não classificada em outra parte Hospitalar Tabela SUS 
J84 Outras doenças pulmonares intersticiais Hospitalar Tabela SUS 
J85 Abscesso do pulmão e do mediastino Hospitalar Tabela SUS 
J86 Piotórax Hospitalar Tabela SUS 
J90 Derrame pleural não classificado em outra parte Hospitalar Tabela SUS 
J91* Derrame pleural em afecções classificadas em outra parte Hospitalar Tabela SUS 
J92 Placas pleurais Hospitalar Tabela SUS 
J93 Pneumotórax Hospitalar Tabela SUS 
J94 Outras afecções pleurais Hospitalar Tabela SUS 
J95 Afecções respiratórias pós-procedimentos não classificadas em 
outra parte 

Hospitalar Tabela SUS 

J96 Insuficiência respiratória não classificada de outra parte Hospitalar Tabela SUS 
J98 Outros transtornos respiratórios Hospitalar Tabela SUS 

J99* Transtornos respiratórios em doenças classificadas em outra 
parte 

Hospitalar Tabela SUS 

XI 

K00-K93   Doenças do aparelho digestivo Categoria Categoria 
K02   Cárie dentária Não classificado Não classificado 
K00-K01, 
K03-K08 

  Outros transtornos dos dentes e estruturas de suporte Não classificado Não classificado 

K09-K14   Outras doenças da cavidade oral, glândulas salivares e dos maxilares Ambulatorial Rename 
K25-K27   Úlcera gástrica e duodenal Ambulatorial Rename 
K29   Gastrite e duodenite Ambulatorial Rename 
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Tipo de atendimento majoritário e política de assistência terapêutica farmacológica para cobertura do perfil de morbidade 
hospitalar do Sistema Único de Saúde, segundo a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à 
Saúde (CID-10). Brasil, 2010. 

Capítulo 
CID-10 

Códigos da 
CID-10 

Descrição da 
subcategoria 

Descrição detalhada 
Tipo de atendimento 

majoritário 

Política de assistência 
terapêutica 

farmacológica 

K20-K23, 
K28, K30-

K31 

Outras doenças do 
esôfago, estômago 

e duodeno 

K20 Esofagite Ambulatorial Rename 
K21 Doença de refluxo gastroesofágico Ambulatorial Rename 
K22 Outras doenças do esôfago Hospitalar Tabela SUS 

K23* Transtornos do esôfago em doenças classificadas em outra parte Ambulatorial Rename 

K28.- Úlcera gastrojejunal Ambulatorial Rename 
K30 Dispepsia Ambulatorial Rename 
K31 Outras doenças do estômago e do duodeno Hospitalar Tabela SUS 

K35-K38   Doenças do apêndice Hospitalar Tabela SUS 
K40   Hérnia inguinal Hospitalar Tabela SUS 
K41-K46   Outras hérnias Hospitalar Tabela SUS 
K50-K51   Doença de Crohn e colite ulcerativa Ambulatorial CEAF 
K56   Íleo paralítico e obstrução intestinal sem hérnia Hospitalar Tabela SUS 
K57   Doença diverticular do intestino Ambulatorial Rename 

K52-K55, 
K58-K67 

Outras doenças dos 
intestinos e 
peritônio 

K52 Outras gastroenterites e colites não-infecciosas Hospitalar Tabela SUS 
K55 Transtornos vasculares do intestino Hospitalar Tabela SUS 
K58 Síndrome do cólon irritável Hospitalar Tabela SUS 
K58 Síndrome do cólon irritável Hospitalar Tabela SUS 
K60 Fissura e fístula das regiões anal e retal Hospitalar Tabela SUS 
K61 Abscesso das regiões anal e retal Hospitalar Tabela SUS 
K62 Outras doenças do reto e do ânus Hospitalar Tabela SUS 
K63 Outras doenças do intestino Hospitalar Tabela SUS 
K65 Peritonite Hospitalar Tabela SUS 
K66 Outros transtornos do peritônio Hospitalar Tabela SUS 

K67* Comprometimento do peritônio, em doenças infecciosas 
classificadas em outra parte 

Hospitalar Tabela SUS 
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hospitalar do Sistema Único de Saúde, segundo a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à 
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Capítulo 
CID-10 

Códigos da 
CID-10 

Descrição da 
subcategoria 

Descrição detalhada 
Tipo de atendimento 

majoritário 

Política de assistência 
terapêutica 

farmacológica 

K71-k77 
Outras doenças do 

fígado 

K71 Doença hepática tóxica Hospitalar Tabela SUS 
Doença alcoólica do fígado Hospitalar Tabela SUS 
K72 Insuficiência hepática não classificada em outra parte Hospitalar Tabela SUS 
K73 Hepatite crônica não classificada em outra parte Hospitalar Tabela SUS 
K74 Fibrose e cirrose hepáticas Hospitalar Tabela SUS 
K75 Outras doenças inflamatórias do fígado Ambulatorial CEAF (K75.4) 
K76 Outras doenças do fígado Hospitalar Tabela SUS 
K77* Transtornos do fígado em doenças classificadas em outra parte Hospitalar Tabela SUS 

K80-K81   Colelitíase e colecistite Hospitalar Tabela SUS 
K85-K86   Pancreatite aguda e outras doenças do pâncreas Ambulatorial CEAF 

K82-K83, 
K87-K93 

Outras doenças do 
aparelho digestivo 

K82 Outras doenças da vesícula biliar Hospitalar Tabela SUS 
K83 Outras doenças das vias biliares Hospitalar Tabela SUS 

K87* Transtornos da vesícula biliar, das vias biliares e do pâncreas 
em doenças classificadas em outra parte 

Hospitalar Tabela SUS 

K90 Má-absorção intestinal Ambulatorial CEAF 

K91 Transtornos do aparelho digestivo pós-procedimentos, não 
classificados em outra parte 

Hospitalar Tabela SUS 

K92 Outras doenças do aparelho digestivo Hospitalar Tabela SUS 
K93* Transtornos de outros órgãos digestivos em doenças 
classificadas em outra parte 

Hospitalar Tabela SUS 

XII 

L00-L99   Doenças da pele e do tecido subcutâneo Categoria Categoria 
L00-L08   Infecções da pele e do tecido subcutâneo Ambulatorial Rename 

L10-L99 
Outras doenças da 
pele e do tecido 

subcutâneo 

L10 Pênfigo Ambulatorial Rename 
L11 Outras afecções acantolíticas Ambulatorial Rename 
L12 Penfigóide Ambulatorial Rename 
L13 Outras afecções bolhosas Ambulatorial Rename 
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Política de assistência 
terapêutica 
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L14* Afecções bolhosas em doenças classificadas em outra parte Ambulatorial Rename 
L20 Dermatite atópica Ambulatorial Rename 
L21 Dermatite seborréica Ambulatorial Rename 
L22 Dermatite das fraldas Ambulatorial Rename 
L24 Dermatites de contato por irritantes Ambulatorial Rename 
L25 Dermatite de contato não especificada Ambulatorial Rename 
L26 Dermatite esfoliativa Ambulatorial Rename 
L27 Dermatite devida a substâncias de uso interno Ambulatorial Rename 
L28 Líquen simples crônico e prurigo Ambulatorial Rename 
L29 Prurido Ambulatorial Rename 
L30 Outras dermatites Ambulatorial Rename 
L40 Psoríase Ambulatorial CEAF 
L41 Parapsoríase Ambulatorial Rename 
L42 Pitiríase rósea Ambulatorial Rename 
L43 Líquen plano Ambulatorial Rename 
L44 Outras afecções pápulo-descamativas Ambulatorial CEAF 

L45* Afecções pápulo-descamativas em doenças classificadas em 
outra parte 

Ambulatorial Rename 

L50 Urticária Ambulatorial Rename 
L51 Eritema polimorfo (eritema multiforme) Ambulatorial Rename 
L52 Eritema nodoso Ambulatorial Rename 
L53 Outras afecções eritematosas Ambulatorial Rename 
L54* Eritema em doenças classificadas em outra parte Ambulatorial Rename 
L55 Queimadura solar Ambulatorial Rename 
L56 Outras alterações agudas da pele devidas a radiação ultravioleta Ambulatorial Rename 
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L57 Alterações da pele devidas à exposição crônica à radiação não 
ionizante 

Ambulatorial Rename 

L58 Radiodermatite Ambulatorial Rename 

L59 Outras afecções da pele e do tecido subcutâneo relacionadas com 
a radiação 

Ambulatorial Rename 

L60 Afecções das unhas Não classificado Não classificado 
L62* Afecções das unhas em doenças classificadas em outra parte Não classificado Não classificado 

L63 Alopécia areata: L63.0 Alopécia total (capitis), L63.1 Alopécia 
universal, L63.2 Ofíase, L63.8 Outras formas de alopécia areata, 
L63.9 Alopécia areata, não especificada 

Ambulatorial Sem tratamento 

L64 Alopécia androgênica: L64.0 Alopécia androgênica induzida por 
droga; L64.8 Outras alopécias androgênicas, L64.9 Alopécia 
androgênica, não especificada 

Ambulatorial Sem tratamento 

L65 Outras formas não cicatriciais da perda de cabelos ou pêlos Não classificado Não classificado 
L66 Alopécia cicatricial [perda de cabelos ou pêlos, cicatricial] Não classificado Não classificado 
L67 Anormalidades da cor e do pedículo dos cabelos e dos pêlos Não classificado Não classificado 
L68 Hipertricose Ambulatorial CEAF 
L70 Acne Ambulatorial CEAF 
L71 Rosácea Ambulatorial Rename 
L72 Cistos foliculares da pele e do tecido subcutâneo Ambulatorial Rename 
L73 Outras afecções foliculares Ambulatorial Rename 
L74 Afecções das glândulas sudoríparas écrinas Ambulatorial Rename 
L75 Afecções das glândulas sudoríparas apócrinas Ambulatorial Rename 
L80 Vitiligo Não classificado Não classificado 
L81 Outros transtornos da pigmentação Não classificado Não classificado 
L82 Ceratose seborréica Ambulatorial Rename 
L83 Acantose nigricans Não classificado Não classificado 
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L84 Calos e calosidades Ambulatorial Rename 
L85 Outras formas de espessamento epidérmico Ambulatorial Rename 
L86* Ceratodermia em doenças classificadas em outra parte Ambulatorial Rename 
L87 Transtornos da eliminação transepidérmica: ceratose folicular Ambulatorial Rename 
L88 Piodermite gangrenosa Ambulatorial Rename 
L89 Úlcera de decúbito Ambulatorial Rename 
L90 Afecções atróficas da pele Ambulatorial Rename 
L91 Afecções hipertróficas da pele Ambulatorial Rename 
L92 Afecções granulomatosas da pele e do tecido subcutâneo Ambulatorial Rename 
L93 Lúpus eritematoso Ambulatorial Rename 
L94 Outras afecções localizadas do tecido conjuntivo Ambulatorial Rename 
L95 Vasculite limitada a pele não classificadas em outra parte Ambulatorial Rename 
L97 Úlcera dos membros inferiores não classificada em outra parte Ambulatorial Rename 
L98 Outras afecções da pele e do tecido subcutâneo não classificadas 
em outra parte 

Ambulatorial Rename 

L99* Outras afecções da pele e do tecido subcutâneo em doenças 
classificadas em outra parte 

Ambulatorial Rename 

XIII 

M00-M99   Doenças do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo Categoria Categoria 

M05-M14 

Artrite reumatóide 
e outras 

poliartropatias 
inflamatórias 

M05 Artrite reumatóide soro-positiva Ambulatorial CEAF 
M06 Outras artrites reumatóides Ambulatorial CEAF 
M07* Artropatias psoriásicas e enteropáticas Ambulatorial CEAF 
M08 Artrite juvenil Ambulatorial CEAF 
M09* Artrite juvenil em doenças classificadas em outra parte Ambulatorial Rename 
M10 Gota Ambulatorial Rename 
M11 Outras artropatias por deposição de cristais Ambulatorial Rename 
M12 Outras artropatias especificadas Ambulatorial Rename 
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M13 Outras artrites Ambulatorial Rename 
M14* Artropatias em outras doenças classificadas em outra parte Ambulatorial Rename 

M15-M19 Artrose 

M15 Poliartrose Ambulatorial Rename 
M16 Coxartrose [artrose do quadril] Ambulatorial Rename 
M17 Gonartrose [artrose do joelho] Ambulatorial Rename 
M18 Artrose da primeira articulação carpometacarpiana Ambulatorial Rename 
M19 Outras artroses Ambulatorial Rename 

M20-M21   Deformidades adquiridas das articulações Hospitalar Tabela SUS 

M00-M03, 
M22-M25 

Outros transtronos 
articulares 

M00 Artrite piogênica Hospitalar Tabela SUS 

M01* Infecções diretas da articulação em doenças infecciosas e 
parasitárias classificadas em outra parte 

Ambulatorial Rename 

M02 Artropatias reacionais Ambulatorial CEAF 

M03* Artropatias pós-infecciosas e reacionais em doenças infecciosas 
classificadas em outra parte 

Ambulatorial Rename 

M22 Transtornos da rótula [patela] Hospitalar Tabela SUS 
M23 Transtornos internos dos joelhos Hospitalar Tabela SUS 
M24 Outros transtornos articulares específicos Hospitalar Tabela SUS 
M25 Outros transtornos articulares não classificados em outra parte Hospitalar Tabela SUS 

M30-M36   Doenças sistêmicas do tecido conjuntivo Ambulatorial CEAF 

M50-M51   
Transtornos discais cervicais e outros transtornos discais 
intervertebrais 

Hospitalar Tabela SUS 

M40-M49, 
M53-M54 

  Outras dorsopatias Ambulatorial CEAF 

M60-M79 
Transtornos do 

tecido mole 

M60 Miosite Ambulatorial Rename 
M61 Calcificação e ossificação do músculo Ambulatorial Rename 
M62 Outros transtornos musculares Ambulatorial Rename 
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M63* Transtornos de músculo em doenças classificadas em outra 
parte 

Ambulatorial Rename 

M65 Sinovite e tenossinovite Ambulatorial Rename 
M66 Ruptura espontânea de sinóvia e de tendão Hospitalar Tabela SUS 
M67 Outros transtornos das sinóvias e dos tendões Hospitalar Tabela SUS 

M68* Transtorno de sinóvias e de tendões em doenças classificadas 
em outra parte 

Ambulatorial Rename 

M70 Transtornos dos tecidos moles relacionados com o uso, uso 
excessivo e pressão 

Ambulatorial Rename 

M71 Outras bursopatias Ambulatorial Rename 
M72 Transtornos fibroblásticos Hospitalar Tabela SUS 

M73* Transtornos dos tecidos moles em doenças classificadas em 
outra parte 

Ambulatorial Rename 

M75 Lesões do ombro Ambulatorial Rename 
M76 Entesopatias dos membros inferiores, excluindo pé Ambulatorial Rename 
M77 Outras entesopatias Ambulatorial Rename 

M79 Outros transtornos dos tecidos moles, não classificados em outra 
parte 

Ambulatorial Rename 

M80-M85 
Transtornos da 
densidade e da 
estrutura ósseas 

M80 Osteoporose com fratura patológica Ambulatorial CEAF 
M81 Osteoporose sem fratura patológica Ambulatorial CEAF 
M82* Osteoporose em doenças classificadas em outra parte Ambulatorial CEAF 
M83 Osteomalácia do adulto Ambulatorial CEAF 
M84 Transtornos da continuidade do osso Hospitalar Tabela SUS 
M85 Outros transtornos da densidade e da estrutura ósseas Hospitalar Tabela SUS 

M86   Osteomielite Ambulatorial Rename 
M87-M99 Outras doenças do M87 Osteonecrose Hospitalar Tabela SUS 
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sistema 
osteomuscular e do 
tecido conjuntivo 

M88 Doença de Paget do osso (osteíte deformante) Ambulatorial CEAF 
M89 Outros transtornos ósseos Hospitalar Tabela SUS 
M90* Osteopatias em doenças classificadas em outra parte Hospitalar Tabela SUS 
M91 Osteocondrose juvenil do quadril e da pelve Ambulatorial Rename 
M92 Outras osteocondroses juvenis Ambulatorial Rename 
M93 Outras osteocondropatias Ambulatorial Rename 
M94 Outros transtornos das cartilagens: policondrite Ambulatorial Rename 

M95 Outras deformidades adquiridas do sistema osteomuscular e do 
tecido conjuntivo 

Hospitalar Tabela SUS 

M96 Transtornos osteomusculares pós-procedimentos não 
classificados em outra parte 

Hospitalar Tabela SUS 

M99 Lesões biomecânicas não classificadas em outra parte Hospitalar Tabela SUS 

XIV 

N00-N99   Doenças do aparelho geniturinário Categoria Categoria 
N00-N01   Síndrome nefríticas aguda e rapidamente progressiva Hospitalar Tabela SUS 

N02-N08 
Outras doenças 
glomerulares 

N02 Hematúria recidivante e persistente Hospitalar Tabela SUS 
N03 Síndrome nefrítica crônica Hospitalar Tabela SUS 
N04 Síndrome nefrótica Hospitalar Tabela SUS E CEAF 
N05 Síndrome nefrítica não especificada Hospitalar Tabela SUS 
N06 Proteinúria isolada com lesão morfológica especificada Hospitalar Tabela SUS 
N07 Nefropatia hereditária não classificada em outra parte Hospitalar Tabela SUS 

N08* Transtornos glomerulares em doenças classificadas em outra 
parte 

Hospitalar Tabela SUS 

N10-N16   Doenças renais túbulo-intersticiais Hospitalar Tabela SUS 

N17-N19 Insuficiência renal 
N17 Insuficiência renal aguda Hospitalar Tabela SUS 
N18 Insuficiência renal crônica Ambulatorial CEAF 
N19 Insuficiência renal não especificada Ambulatorial Rename 
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N20-N23   Urolitíase Hospitalar Tabela SUS 
N30   Cistite Ambulatorial Rename 

N25-N29, 
N31-N39 

Outras doenças do 
aparelho urinário 

N25 Transtornos resultantes de função renal tubular alterada Ambulatorial CEAF 
N26 Rim contraído, não especificado Hospitalar Tabela SUS 
N27 Hipoplasia renal de causa desconhecida Hospitalar Tabela SUS 

N28 Outros transtornos do rim e do ureter não classificado em outra 
parte 

Hospitalar Tabela SUS 

N29* Outros transtornos do rim e do ureter em doenças classificadas 
em outra parte 

Hospitalar Tabela SUS 

N31 Disfunções neuromusculares da bexiga não classificados em 
outra parte 

Hospitalar Tabela SUS 

N32 Outros transtornos da bexiga Hospitalar Tabela SUS 
N33* Transtornos da bexiga em doenças classificadas em outra parte Ambulatorial Rename 
N34 Uretrite e síndrome uretral Ambulatorial Rename 
N35 Estenose da uretra Hospitalar Tabela SUS 
N36 Outros transtornos da uretra Hospitalar Tabela SUS 
N37* Transtornos da uretra em doenças classificadas em outra parte Ambulatorial Rename 
N39 Outros transtornos do trato urinário Ambulatorial Rename 

N40   Hiperplasia da próstata Ambulatorial Sem tratamento 

N41-N42 
Outros transtornos 

da próstata 
N41 Doenças inflamatórias da próstata Ambulatorial Rename 

N42 Outras afecções da próstata Hospitalar Tabela SUS 
N43   Hidrocele e espermatocele Hospitalar Tabela SUS 
N47   Preprúcio redundante, fimose e parafimose Hospitalar Tabela SUS 

N44-N46, 
N48-N51 

Outras doenças dos 
órgãos genitais 

masculinos 

N44 Torção do testículo Hospitalar Tabela SUS 
N45 Orquite e epididimite Ambulatorial Rename 
N46 Infertilidade masculina Não classificado Não classificado 
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majoritário 

Política de assistência 
terapêutica 

farmacológica 

N48 Outros transtornos do pênis Hospitalar Tabela SUS 
N49 Transtornos inflamatórios de órgãos genitais masculinos, não 
classificados em outra parte 

Ambulatorial Rename 

N50 Outros transtornos dos órgãos genitais masculinos Hospitalar Tabela SUS 

N51* Transtornos dos órgãos genitais masculinos em doenças 
classificadas em outra parte 

Ambulatorial Rename 

N60-N64 
Transtornos da 

mama 

N60 Displasias mamárias benignas Hospitalar Tabela SUS 
N61 Transtornos inflamatórios da mama Hospitalar Tabela SUS 
N62 Hipertrofia da mama Hospitalar Tabela SUS 
N63 Nódulo mamário não especificado Hospitalar Tabela SUS 

N70   Salpingite e ooforite Ambulatorial Rename 
N72   Doença inflamatória do colo do útero Ambulatorial Rename 

N71, N73-
N77 

Outras doenças 
inflamatórias dos 
órgãos pélvicos 

femininos 

N71 Doença inflamatória do útero, exceto o colo Ambulatorial Rename 
N73 Outras doenças inflamatórias pélvicas femininas Ambulatorial Rename 

N74* Transtornos inflamatórios da pelve feminina em doenças 
classificadas em outra parte 

Ambulatorial Rename 

N75 Doenças da glândula de Bartholin Ambulatorial Rename 
N76 Outras afecções inflamatórias da vagina e da vulva Ambulatorial Rename 

N77* Ulceração e inflamação vulvovaginais em doenças classificadas 
em outra parte 

Ambulatorial Rename 

N80   Endometriose Ambulatorial CEAF 
N81   Prolapso genital feminino Hospitalar Tabela SUS 

N83   
Transtornos não-inflamatórios do ovário, da trompa de Falópio e do 
ligamento largo 

Hospitalar Tabela SUS 
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N91-N92   

Transtornos da menstruação: N91.0 Amenorréia primária (Falha do 
início da menstruação na puberdade) 
N91.1 Amenorréia secundária (Ausência de menstruação em mulher 
que já tinha ciclos menstruais) 
N91.2 Amenorréia, não especificada 
N91.3 Oligomenorréia primária (Menstruação que é escassa ou pouco 
freqüente desde o início da menstruação) 
N91.4 Oligomenorréia secundária (Menstruação que se tornou escassa 
ou pouco freqüente após ciclos normais ), N91.5 Oligomenorréia, não 
especificada 

Ambulatorial Sem tratamento 

N95   Transtornos menopáusicos e outros transtornos perimenopáusicos Ambulatorial Rename 
N97   Infertilidade feminina Hospitalar Tabela SUS 

N82, N84-
N90, N93-
N94, N96, 
N98-N99 

Outros transtornos 
do aparelho 
geniturinário 

N82 Fístulas do trato genital feminino Hospitalar Tabela SUS 
N84 Pólipo do trato genital feminino Hospitalar Tabela SUS 
N85 Outros transtornos não-inflamatórios do útero, exceto do colo do 
útero 

Hospitalar Tabela SUS 

N86 Erosão e ectrópio do colo do útero Hospitalar Tabela SUS 
N87 Displasia do colo do útero Hospitalar Tabela SUS 
N88 Outros transtornos não-inflamatórios do colo do útero Hospitalar Tabela SUS 
N89 Outros transtornos não-inflamatórios da vagina Hospitalar Tabela SUS 
N90 Outros transtornos não-inflamatórios da vulva e do períneo Hospitalar Tabela SUS 
N93 Outros sangramentos anormais do útero e da vagina Hospitalar Tabela SUS 

N94 Dor e outras afecções associadas com os órgãos genitais 
femininos e com o ciclo menstrual 

Ambulatorial Rename 

N96 Abortamento habitual Hospitalar Tabela SUS 
N98 Complicações associadas à fecundação artificial Hospitalar Tabela SUS 
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N99 Transtornos do trato geniturinário pós-procedimentos não 
classificados em outra parte 

Hospitalar Tabela SUS 

XV 

O00-O99   Gravidez, parto e puerpério Categoria Categoria 
O03   Aborto espontâneo Hospitalar Tabela SUS 
O04   Aborto por razões médicas Hospitalar Tabela SUS 

O00-O02, 
O05-O08 

  Outras gravidezes que terminam em aborto Hospitalar Tabela SUS 

O10-O16   
Edema, proteinúria e transtornos hipertensivos na gravidez, parto e 
puerpério 

Hospitalar Tabela SUS 

O44-O46   
Placenta prévia, descolamento prematuro de placenta e hemorragia 
anteparto 

Hospitalar Tabela SUS 

O30-O43, 
O47-O48 

  
Outros motivos de assistência à mãe relacionados à cavidade fetal e 
amniótica, e possíveis problemas de parto 

Hospitalar Tabela SUS 

O64-O66   Trabalho de parto obstruído Hospitalar Tabela SUS 
O72   Hemorragia pós-parto Hospitalar Tabela SUS 
O20-O29, 
O60-O63, 
O67-O71, 
O73-O75, 
O81-O84 

  Outras complicações da gravidez e do parto Hospitalar Tabela SUS 

O80   Parto único espontâneo Hospitalar Tabela SUS 

O85-O99   
Complicações predominantemente relacionadas ao puerpério e outras 
afecções obstétricas, não classificadas em outra parte 

Hospitalar Tabela SUS 

XVI 
P00-P96   Algumas afecções originadas no período perinatal Categoria Categoria 

P00-P04   
Feto e recém-nascido afetados por fatores maternos e por 
complicações da gravidez, trabalho de parto e parto 

Hospitalar Tabela SUS 
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P05-P07   
Retardo de crescimento fetal, desnutrição fetal e transtornos 
relacionados à gestação curta e baixo peso ao nascer 

Hospitalar Tabela SUS 

P10-P15   Trauma durante o nascimento Hospitalar Tabela SUS 
P20-P21   Hipóxia intrauterina e asfixia ao nascer Hospitalar Tabela SUS 
P22-P28   Outros transtornos respiratórios originados no período perinatal Hospitalar Tabela SUS 
P35-P37   Doenças infecciosas e parasitárias congênitas Hospitalar Tabela SUS 
P38-P39   Outras infecções específicas do período perinatal Hospitalar Tabela SUS 
P55   Doença hemolítica do feto e do recém-nascido Hospitalar Tabela SUS 
P08, P29, 
P50-P54, P56-
P96 

  Outras afecções originadas no período perinatal Hospitalar Tabela SUS 

XVII 

Q00-Q99   
Malformações congênitas, deformidades e anomalias 
cromossômicas 

Categoria Categoria 

Q05   Espinha bífida Hospitalar Tabela SUS 

Q00-Q04, 
Q06-Q07 

  Outras malformações congênitas do sistema nervoso Hospitalar Tabela SUS 

Q20-Q28   Malformações congênitas do aparelho circulatório Hospitalar Tabela SUS 
Q35-Q37   Fenda labial e fenda palatina Hospitalar Tabela SUS 
Q41   Ausência, atresia e estenose do intestino delgado Hospitalar Tabela SUS 

Q38-Q40, 
Q42-Q45 

  Outras malformações congênitas do aparelho digestivo Hospitalar Tabela SUS 

Q53   Testiculo não-descido Hospitalar Tabela SUS 

Q50-Q52, 
Q54-Q64 

  Outras malformações do aparelho geniturinário Hospitalar Tabela SUS 

Q65   Deformidades congênitas do quadril Hospitalar Tabela SUS 
Q66   Deformidades congênitas dos pés Hospitalar Tabela SUS 
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Q67-Q79   
Outras malformações e deformidades congênitas do aparelho 
osteomuscular 

Hospitalar Tabela SUS 

Q10-Q18, 
Q30-Q34, 
Q80-Q89 

  Outras malformações congênitas Hospitalar 
Tabela SUS E CEAF 

(Q80, Q82, Q86) 

Q90-Q99   Anomalias cromossômicas, não classificadas em outra parte Hospitalar Tabela SUS 

XVIII 

R00-R99   
Sintomas, sinais e achados anormais de exames clínicos e de 
laboratório, não classificados em outra parte 

Categoria Categoria 

R10   Dor abdominal e pélvica Hospitalar Tabela SUS 
R50   Febre de origem desconhecida Ambulatorial Rename 
R54   Senilidade Não classificado Não classificado 

R00-R09, 
R11-R49, 
R51-R53, 
R55-R99 

Outros sintomas, 
sinais e achados 

anormais de 
exames clínicos e 
de laboratório, não 
classificados em 

outra parte 

R00 Anormalidades do batimento cardíaco Hospitalar Tabela SUS 
R01 Sopros e outros ruídos cardíacos Hospitalar Tabela SUS 
R02 Gangrena não classificada em outra parte Hospitalar Tabela SUS 
R03 Valor anormal da pressão arterial sem diagnóstico Ambulatorial Rename 
R04 Hemorragia das vias respiratórias Hospitalar Tabela SUS 
R05 Tosse Ambulatorial Rename 
R06 Anormalidades da respiração Hospitalar Tabela SUS 
R07 Dor de garganta e no peito Ambulatorial Rename 

R09 Outros sintomas e sinais relativos aos aparelhos circulatório e 
respiratório 

Hospitalar Tabela SUS 

R10 Dor abdominal e pélvica Hospitalar Tabela SUS 
R11 Náusea e vômitos Ambulatorial Rename 
R12 Pirose Ambulatorial Rename 
R13 Disfagia Não classificado Não classificado 
R14 Flatulência e afecções correlatas Ambulatorial Sem tratamento 
R15 Incontinência fecal Hospitalar Tabela SUS 
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R16 Hepatomegalia e esplenomegalia não classificadas em outra parte Hospitalar Tabela SUS 
R17 Icterícia não especificada Não classificado Não classificado 
R18 Ascite Ambulatorial Rename 
R19 Outros sintomas e sinais relativos ao aparelho digestivo e ao 
abdome 

Hospitalar Tabela SUS 

R20 Distúrbios da sensibilidade cutânea Hospitalar Tabela SUS 
R21 Eritema e outras erupções cutâneas não especificadas Ambulatorial Rename 

R22 Tumefação, massa ou tumoração localizadas da pele e do tecido 
subcutâneo 

Hospitalar Tabela SUS 

R23 Outras alterações cutâneas Ambulatorial Rename 
R25 Movimentos involuntários anormais Hospitalar Tabela SUS 
R26 Anormalidades da marcha e da mobilidade Hospitalar Tabela SUS 
R27 Outros distúrbios da coordenação Hospitalar Tabela SUS 

R29 Outros sintomas e sinais relativos aos sistemas nervoso e 
osteomuscular 

Hospitalar Tabela SUS 

R30 Dor associada à micção Hospitalar Tabela SUS 
R31 Hematúria não especificada Hospitalar Tabela SUS 
R32 Incontinência urinária não especificada Hospitalar Tabela SUS 
R33 Retenção urinária Hospitalar Tabela SUS 
R34 Anúria e oligúria Hospitalar Tabela SUS 
R35 Poliúria Hospitalar Tabela SUS 
R36 Secreção uretral Hospitalar Tabela SUS 
R39 Outros sintomas e sinais relativos ao aparelho urinário Hospitalar Tabela SUS 
R40 Sonolência, estupor e coma Hospitalar Tabela SUS 

R41 Outros sintomas e sinais relativos à função cognitiva e à 
consciência 

Hospitalar Tabela SUS 
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R42 Tontura e instabilidade Hospitalar Tabela SUS 
R43 Distúrbios do olfato e do paladar Hospitalar Tabela SUS 

R44 Outros sintomas e sinais relativos às sensações e às percepções 
gerais 

Hospitalar Tabela SUS 

R45 Sintomas e sinais relativos ao estado emocional Hospitalar Tabela SUS 
R46 Sintomas e sinais relativos à aparência e ao comportamento Hospitalar Tabela SUS 
R47 Distúrbios da fala não classificados em outra parte Não classificado Não classificado 

R48 Dislexia e outras disfunções simbólicas, não classificadas em 
outra parte 

Não classificado Não classificado 

R49 Distúrbios da voz Não classificado Não classificado 
R51 Cefaléia Ambulatorial Rename 
R52 Dor não classificada em outra parte Ambulatorial CEAF 
R53 Mal estar, fadiga Ambulatorial Rename 
R55 Síncope e colapso Hospitalar Tabela SUS 
R56 Convulsões, não classificadas em outra parte Hospitalar Tabela SUS 
R57 Choque não classificado em outra parte Hospitalar Tabela SUS 
R58 Hemorragia não classificada em outra parte Hospitalar Tabela SUS 
R58 Hemorragia não classificada em outra parte Hospitalar Tabela SUS 
R60 Edema não classificado em outra parte Hospitalar Tabela SUS 
R61 Hiperidrose Hospitalar Tabela SUS 
R62 Retardo do desenvolvimento fisiológico normal Não classificado Não classificado 
R63 Sintomas e sinais relativos à ingestão de alimentos e líquidos Não classificado Não classificado 
R64 Caquexia Ambulatorial Rename 
R68 Outros sintomas e sinais gerais Hospitalar Tabela SUS 
R69 Causas desconhecidas e não especificadas de morbidade Hospitalar Tabela SUS 
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R70 Velocidade de hemossedimentação elevada e outras 
anormalidades da viscosidade plasmática 

Hospitalar Tabela SUS 

R71 Anormalidade das hemácias Hospitalar Tabela SUS 
R72 Anormalidade dos leucócitos não classificada em outra parte Hospitalar Tabela SUS 
R73 Aumento da glicemia Hospitalar Tabela SUS 
R74 Anormalidades dos níveis de enzimas séricas Hospitalar Tabela SUS 
R75 Evidência laboratorial do vírus da imunodeficiência humana 
[HIV] 

Hospitalar Tabela SUS 

R76 Outros achados imunológicos anormais no soro Hospitalar Tabela SUS 
R77 Outras anormalidades das proteínas plasmáticas Hospitalar Tabela SUS 

R78 Presença de drogas e de outras substâncias normalmente não 
encontradas no sangue 

Hospitalar Tabela SUS 

R79 Outros achados anormais de exames químicos do sangue Hospitalar Tabela SUS 
R80 Proteinúria isolada Hospitalar Tabela SUS 
R81 Glicosúria Hospitalar Tabela SUS 
R82 Outros achados anormais na urina Hospitalar Tabela SUS 
R83 Achados anormais no líquido cefalorraquidiano Hospitalar Tabela SUS 

R84 Achados anormais de material proveniente dos órgãos 
respiratórios e do tórax 

Hospitalar Tabela SUS 

R85 Achados anormais de material proveniente dos órgãos digestivos 
e da cavidade abdominal 

Hospitalar Tabela SUS 

R86 Achados anormais de material proveniente dos órgãos genitais 
masculinos 

Hospitalar Tabela SUS 

R87 Achados anormais de material proveniente dos órgãos genitais 
femininos 

Hospitalar Tabela SUS 

R89 Achados anormais de material proveniente de outros órgãos, 
aparelhos, sistemas e tecidos 

Hospitalar Tabela SUS 
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R90 Resultados anormais de exames para diagnóstico por imagem do 
sistema nervoso central 

Hospitalar Tabela SUS 

R91 Achados anormais, de exames para diagnóstico por imagem, do 
pulmão 

Hospitalar Tabela SUS 

R92 Achados anormais, de exames para diagnóstico por imagem, da 
mama 

Hospitalar Tabela SUS 

R93 Achados anormais de exames para diagnóstico por imagem de 
outras estruturas do corpo 

Hospitalar Tabela SUS 

R94 Resultados anormais de estudos de função Hospitalar Tabela SUS 
R95 Síndrome da morte súbita na infância Não classificado Não classificado 
R96 Outras mortes súbitas de causa desconhecida Não classificado Não classificado 
R98 Morte sem assistência Não classificado Não classificado 
R99 Outras causas mal definidas e as não especificadas de 
mortalidade 

Não classificado Não classificado 

  Outras pessoas com 
riscos potenciais à 
saúde relacionadas 

com doenças 
transmissíveis 

Z20 Contato com e exposição a doenças transmissíveis Hospitalar Tabela SUS 
  Z22 Portador de doença infecciosa Hospitalar Tabela SUS 

  Z23 Necessidade de imunização contra uma única doença bacteriana Não classificado Não classificado 

XIX 

S00-T98   Lesões, envenenamentos e algumas outras conseqüências de 
causas externas 

Categoria Categoria 

S02   Fratura do crânio e dos ossos da face Hospitalar Tabela SUS 
S12, S22, 
S32, T08 

  Fratura do pescoço, tórax ou pelve Hospitalar Tabela SUS 

S72   Fratura do fêmur Hospitalar Tabela SUS 
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S42, S52, 
S62, S82, 
S92, T10, T12 

  Fratura de outros ossos dos membros Hospitalar Tabela SUS 

T02   Fraturas envolvendo múltiplas regiões do corpo Hospitalar Tabela SUS 
S03, S13, 
S23, S33, 
S43, S53, 
S63, S73, 
S83, S93, T03 

  
Luxações, entorse e distensão de regiões especificadas e de regiões 
múltiplas do corpo 

Hospitalar Tabela SUS 

S05   Traumatismo do olho e da órbita ocular Hospitalar Tabela SUS 
S06   Traumatismo intracraniano Hospitalar Tabela SUS 
S26-S27, S36-
S37 

  Traumatismo de outros órgãos internos Hospitalar Tabela SUS 

S07-S08, S17-
S18, S28, 
S38, S47-S48, 
S57-S58, S67-
S68, S77-S78, 
S87-S88, S97-
S98, T04-T05 

  
Lesões por esmagamento e amputações traumáticas de regiões 
especificadas e de múltiplas regiões do corpo 

Hospitalar Tabela SUS 
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S00-S01, S04, 
S09-S11, S14-
S16, S19-S21, 
S24-S25, S29-
S31, S34-S35, 
S39-S41, S44-
S46, S49-S51, 
S54-S56, S59-
S61, S64-S66, 
S69-S71, S74-
S76, S79-S81, 
S84-S86, S89-
S91, S94-S96, 
S99, T00-T01, 
T06-T07, 
T09, T11, 
T13-T14 

  
Outros traumatismos de regiões especificadas e não especificadas e de 
regiões múltiplas do corpo 

Hospitalar Tabela SUS 

T15-T19   Efeitos de corpo estranho que entra através de orifício natural Hospitalar Tabela SUS 
T20-T32   Queimadura e corrosões Hospitalar Tabela SUS 
T36-T50   Envenenamento por drogas e substâncias biológicas Hospitalar Tabela SUS 

T51-T65   
Efeitos tóxicos de substâncias de origem principalmente não-
medicinal 

Hospitalar Tabela SUS 

T74   Síndromes de maus tratos Hospitalar Tabela SUS 
T33-T35, 
T66-T73, 
T75-T78 

  Outros efeitos e os efeitos não especificados de causas externas Hospitalar Tabela SUS 

T79-T88   
Certas complicações precoces de traumatismo e complicações 
cirúrgicas, e da assistência médica não classificadas em outra parte 

Hospitalar 
Tabela SUS e CEAF 

(T86) 
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Tipo de atendimento majoritário e política de assistência terapêutica farmacológica para cobertura do perfil de morbidade 
hospitalar do Sistema Único de Saúde, segundo a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à 
Saúde (CID-10). Brasil, 2010. 

Capítulo 
CID-10 

Códigos da 
CID-10 

Descrição da 
subcategoria 

Descrição detalhada 
Tipo de atendimento 

majoritário 

Política de assistência 
terapêutica 

farmacológica 

T90-T98   
Seqüelas de traumatismos, de envenenamento e de outras 
conseqüências de causas externas 

Hospitalar 
Tabela SUS E CEAF 

(T90) 

XX 

V01-Y98   Causas externas de morbidade e de mortalidade Categoria Categoria 
V01-V99   Acidentes de transporte Hospitalar Tabela SUS 
W00-W19   Quedas Hospitalar Tabela SUS 
W65-W74   Afogamento e submersão acidentais Hospitalar Tabela SUS 
X00-X09   Exposição ao fumo, ao fogo e às chamas Hospitalar Tabela SUS 
X40-X49   Envenenamento, intoxicação por ou exposição a substâncias nocivas Hospitalar Tabela SUS 
X60-X84   Lesões autoprovocadas voluntariamente Hospitalar Tabela SUS 
X85-Y09   Agressões Hospitalar Tabela SUS 
W20-W64, 
W75-W99, 
X10-X39, 
X50-X59, 
Y10-Y89 

  Todas as outras causas externas Hospitalar Tabela SUS 

XXI 

Z00-Z99   
Fatores que exercem influência sobre o estado de saúde e o 
contato com serviços de saúde 

Categoria Categoria 

Z00-Z13   
Pessoas em contato com os serviços de saúde para exame e 
investigação 

Não classificado Não classificado 

Z21   
Estado de infecção assintomática pelo vírus da imunodeficiência 
humana [HIV] 

Ambulatorial Rename 

Z20, Z22-Z29 

Outras pessoas com 
riscos potenciais à 
saúde relacionadas 

com doenças 
transmissíveis 

Z20 Contato com e exposição a doenças transmissíveis Hospitalar Tabela SUS 
Z22 Portador de doença infecciosa Hospitalar Tabela SUS 
Z23 Necessidade de imunização contra uma única doença bacteriana Não classificado Não classificado 
Z24 Necessidade de imunização contra algumas doenças virais únicas Não classificado Não classificado 
Z25 Necessidade de imunização contra outras doenças virais únicas Não classificado Não classificado 
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Tipo de atendimento majoritário e política de assistência terapêutica farmacológica para cobertura do perfil de morbidade 
hospitalar do Sistema Único de Saúde, segundo a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à 
Saúde (CID-10). Brasil, 2010. 

Capítulo 
CID-10 

Códigos da 
CID-10 

Descrição da 
subcategoria 

Descrição detalhada 
Tipo de atendimento 

majoritário 

Política de assistência 
terapêutica 

farmacológica 

Z26 Necessidade de imunização contra outras doenças infecciosas 
únicas 

Não classificado Não classificado 

Z27 Necessidade de imunização associada contra combinações de 
doenças infecciosas 

Não classificado Não classificado 

Z28 Imunização não realizada Não classificado Não classificado 
Z29 Necessidade de outras medidas profiláticas Hospitalar Tabela SUS 

Z30   Anticoncepção Ambulatorial Rename 

Z34-Z36   Rastreamento ("screening") pré-natal e outras supervisões da gravidez Não classificado Não classificado 

Z38   Nascidos vivos segundo o local de nascimento Não classificado Não classificado 
Z39   Assistência e exame pós-natal Hospitalar Tabela SUS 

Z40-Z54   
Pessoas em contato com serviços de saúde para cuidados e 
procedimentos específicos 

Não classificado Não classificado 

Z31-Z33, 
Z37, Z55-Z99 

  Pessoas em contato com os serviços de saúde por outras razões Não classificado Não classificado 

XXII 

U00-U99   Códigos para propósitos especiais Categoria Categoria 

U04   
Síndrome respiratória aguda grave (Severe acute respiratory 
syndrome) [SARS] 

Hospitalar Tabela SUS 

U99   CID 10ª Revisão não disponível Não classificado Não classificado 

** 

    CID não preenchido ou inválido Categoria Categoria 
em branco   Não preenchido Não classificado Não classificado 

Subcategoria 
da CID não 
existente 

  CID inválido Não classificado Não classificado 
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APÊNDICE 2 

 

Versão em inglês do artigo 3 “Assistência terapêutica no sistema público de saúde do 

Brasil: políticas e cobertura 
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Abstract 

Objective. To contribute to the analysis of the therapeutic assistance coverage in the Brazilian 

public health system, namely, the Unified Health System – SUS. Methods. The morbidity 

profile of the population was identified from the tabulation list for morbidity of the SUS, 

according to the International Statistical Classification of Diseases and Related Health 

Problems (ICD-10). The categories and subcategories were classified according to service, 

whether inpatient or outpatient. The percentage of coverage for therapeutic assistance policies 

therapy was thus calculated. Results. 990 ICD-10 categories and subcategories were 

analyzed. Regarding those related to outpatient care (n=501), it was noted that 15 (3%) are 

not covered by a therapeutic assistance policy. Conclusions. There is a gap with regard to 

therapeutic assistance coverage in the SUS due to the non-availability of drugs for the 

treatment of some diseases. 

 

Key words 

Health Public Policies. Health Public Services Coverage. Evidence-Based Health Care. Right 

to Health. Universal Coverage. 
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Introduction 

 Universal therapeutic assistance in Brazil has been established by the Federal 

Constitution of 19881 which defines health as a right of all and a duty of the State and was 

regulated by the Organic Health Law2 which determines its comprehensiveness. 

 The constitutional comprehensiveness of therapeutic assistance was not defined in the 

legal document and the concept is unclear to society. Within the public health system called 

Unified Health System – SUS, which was created to ensure part of the right to health, 

comprehensiveness refers to the articulated performance of promotion, prevention and 

rehabilitation, considering three levels of complexity for these actions and services, catering 

to the needs of health care of individuals, from the most basic to the most complex.3, 4 

 This lack of clarity about the comprehensiveness of therapeutic assistance has caused a 

phenomenon characterized by an increase in lawsuits, which determine that the SUS 

managers provide various drugs to patients even if they do not appear on the lists of 

established treatment policies.5 

 This interpretation of the right to health by the Judiciary Power is associated with the 

common sense that the State should provide any pharmaceutical product available in the 

domestic market or not, disregarding that the Federal Constitution determines that public 

policies are necessary to ensure it. It also disregards the technical elements, such as scientific 

evidence of efficacy, effectiveness and cost-effectiveness for the selection of a particular 

therapeutic intervention. 

 However, while interpretations deemed complicated by the Judiciary Power are 

occurring, there are also problems related to ensuring access to drugs, either by a deficiency in 

the management of pharmaceutical assistance or the lack of definition for a therapeutic policy 

for a given disease, i.e., of a public policy. 
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The concept of public policy is related to the establishment of decision flow directed 

to the maintenance of social balance or the introduction of imbalance intended to change the 

social reality.6 Regarding pharmacological therapeutic assistance at the federal level in the 

SUS, three important policies should be highlighted, one of them being intended for inpatient 

care and two for outpatient care. 

The first one consist in providing a service to the population in a hospital setting 

where drugs and other interventions are administered by hospitals to patients, where these 

procedures are performed and paid for according to the Table of Procedures, Drugs, Orthotics, 

Prosthetics and Special Materials of the Unified Health System, named SUS Table.7  

The second one was established to guide the acquisition, prescription and dispensing 

of drugs for the treatment of the most prevalent diseases, through the selection of these 

products according to evidence of efficacy, safety and cost-effectiveness, and is the National 

List of Essential Medicines – Rename.8 Although this list contains drugs used in inpatient 

care, it is more frequently used to guide outpatient care in primary care.  

The third therapeutic assistance policy has been defined in order to seek the integrality 

of pharmacological treatment at outpatient level, which is called the Specialized Component 

of Pharmaceutical Assistance – CEAF.9 Lines of care are carefully defined in clinical 

protocols published by the Ministry of Health for the treatment of rare and/or chronic diseases 

whose overall cost is quite high.  

In addition to pharmacological therapeutic assistance policies which organize the 

provision of treatment in a more macro view on the three levels of complexity of health care, 

there are also pharmacological therapeutic policies which define the medicines that are 

available for treatment of some diseases, establishing protocols and therapeutic guidelines. 



267 

 

 Thus, considering that the SUS has established policies to ensure comprehensive 

therapeutic assistance as part of ensuring the constitutional right to health care, it is interesting 

to assess to what extent public policies implemented by the State are fulfilling their role. In 

other words, it matters to know whether they are able to ensure full coverage, considering the 

morbidity profile of the population. 

In this sense, the objective of this paper is to contribute to the analysis of the  

therapeutic assistance coverage in the SUS, identifying potential problems about the lack of 

definition of drug treatment for some diseases in order to signal the need to assess the 

incorporation of drugs and contribute to the fulfillment of the constitutional right to health, 

including therapeutic assistance. 

 

Methods 

 The morbidity profile of the population was identified from the tabulation list for 

morbidity used by the SUS, according to the International Statistical Classification of 

Diseases and Related Health Problems (ICD-10).10  

This ICD-10 category list was exported to a spreadsheet and represented, with some 

adjustments, for example, the opening of the category into subcategories, the list of diseases 

and disorders for which the assessment was made of the coverage per therapeutic assistance 

policy.  

 The categories and subcategories were initially classified per main type of SUS 

services, whether inpatient or outpatient, considering the severity and complexity of diseases 

and disorders. Diseasedex®11 database and the Virtual Health Library of the Ministry of 

Health (http://bvsms.saude.gov.br/) were used to assist in this classification because they 

allow the retrieval of information about the management of diseases.  
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 An adopted therapeutic assistance policy was identified for each ICD-10 category and 

subcategory in accordance with the following classes: 1) Rename – means that drugs to treat 

the disease were included in the National List of Essential Medicines – Rename, 2) CEAF – 

protocols were established for the pharmacological treatment of the disease through the 

Specialized Component of Pharmaceutical Assistance – CEAF, 3) SUS table – a drug 

treatment is performed under hospital care for patients admitted and therefore is fully 

covered; 4) Not classified – the therapeutic approach does not involve preferably the use of 

drugs or it is immunization, and 5) No treatment – which means drugs were not selected for 

the treatment of the disease category or subcategory. 

 The percentage of coverage for ICD-10 categories and subcategories per outpatient 

drug therapeutic assistance policies was calculated as the ratio between the sum of the 

categories and subcategories of Rename and CEAF classes and the sum of all categories and 

subcategories, except for those that were defined as “unclassified” and SUS table. 

In order to measure the impact of the non-definition of treatment for some diseases, in 

terms of population, published studies on the prevalence of these diseases were consulted in 

two databases: PubMed (www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed) and the Virtual Health 

Library (http://regional.bvsalud.org/php/index.php).  

For the categories and subcategories classified as “no treatment”, recommended 

pharmacological interventions and effectiveness evidence for these interventions were 

consulted in the following databases: 1) Diseasedex® of the Micromedex system, which 

provides evidence-based information on the treatment of diseases, 2) Cochrane BVS for 

systematic reviews, 3) British National Formulary 60, therapeutic formulary of the United 

Kingdom and 4) Clinical Evidence.  
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Regarding categories and subcategories defined as “no treatment”, the need to 

incorporate drugs for their management from the existence of evidence regarding their 

efficacy was analyzed. Results were presented in a table to facilitate discussion. 

Additionally, the existence of product registration at the Brazilian health authority, 

namely, the National Health Surveillance Agency – ANVISA, authorizing their sale in the 

country, was verified. 

 

Results 

 Of the 990 ICD-10 categories and subcategories on the inpatient morbidity of the SUS, 

501 (50.6%) were classified per service majority type as outpatient, 439 (44.3%) as inpatient 

and 50 (5.1%) as unclassified. Thus, 940 categories and subcategories are being treated with 

medication, of which 501 (53.3%) as outpatient and 439 (46.7%) as inpatient. 

 For the categories and subcategories whose management is outpatient (501), the 

existence of a pharmacological therapeutic assistance policy was noted for 97% of them, 

given that, of the 501 categories and subcategories, 83.6% (419) have a coverage foreseen by 

the National List of Essential Medicines – Rename, 13.4% (67) by the Specialized 

Component of Pharmaceutical Assistance – CEAF and 3 % (15) are not covered because 

drugs for their management were not selected. 

Of the 15 initial categories that are not covered by a pharmacological therapeutic 

assistance policy, one was broken down (E76 – Mucopolysaccharidoses) in order to explain 

the recommended treatment. With that in mind, we worked with a list of 17 ICD-10 categories 

and subcategories.  

Table 1 presents the epidemiological findings and some evidence on the efficacy of 

drugs recommended for the treatment of diseases that are not covered. 
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It is observed that, of the 17 categories and subcategories, 6 are considered rare 

diseases17 and some diseases are highly prevalent, such as lactose intolerance, migraine, 

dementia and benign prostatic hyperplasia. 

Regarding the registration of medicines at ANVISA, L-carnitine, lactase, eletriptan, 

rifaximin, alpha-galactosidase and bismuth subsalicylate have not been authorized for sale in 

Brazil. 
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Table 1. Epidemiological findings and some evidence on the efficacy of drugs recommended for the treatment diseases that have no 
established outpatient therapeutic policy in the Brazilian public health system, 2010 
 

ICD-10 Categories and  
sub-categories  Epidemiological findings Treatment Micromedex (2010)11 

E30.1 Precocious puberty Prevalence of 0.06% in the general 
pediatric population12,13 

buserelin, goserelin, leuprorelin and 
nafarelin14  

Goserelin: evidence in favor of efficacy, 
recommendation class IIb, evidence strength 
category B. 

E59 Dietary selenium deficiency  Uncommon, but existing in some 
Brazilian regions15 

selenium supplement  

E72.3 Disorders of lysine and 
hydroxylysine metabolism (Glutaric 
aciduria, Hydroxylysinaemia, 
Hyperlysinaemia ) 

Rare disease.16 Rare diseases are those 
which affect not more than 1 individual 
per 2,000 in the European Union and 1 
per 1.250 in the U.S.A.17 

L-carnitine supplement 18 Evidence in favor of efficacy, recommendation 
class IIb, evidence strength category B. 

E73 Lactose intolerance Prevalence of 25.7% in adults of the 
Brazilian population, considering that 
6.9% of the general population suffers 
from serious intolerance.19  

Lactase20,21  

E76.0 Mucopolysaccharidosis, type 
I (Syndrome: Hurler, Hurler-Scheie, 
Scheie) 

Rare disease16 Laronidase22 Effective, recommendation class I, evidence 
strength category B. 

E76.1 Mucopolysaccharidosis, type 
II  (Hunter’s syndrome) 

Rare disease16 Idursulfase22 Evidence in favor of efficacy, recommendation 
class IIa, evidence strength category B. 

E76.2 Other mucopolysaccharidoses 
- Maroteaux-Lamy 

Rare disease16 galsulfase - mucopolysaccharidosis 
VI 22 

Evidence in favor of efficacy, recommendation 
class IIa, evidence strength category B. 
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Table 1. Epidemiological findings and some evidence on the efficacy of drugs recommended for the treatment diseases that have no 
established outpatient therapeutic policy in the Brazilian public health system, 2010 
 

ICD-10 Categories and  
sub-categories  Epidemiological findings Treatment Micromedex (2010)11 

E77.0 Defects in post-translational 
modification of lysosomal enzymes 
(Mucolipidosis II [I-cell disease], 
Mucolipidosis III [pseudo-Hurler 
polydystrophy] ) 

Rare disease16 pamidronate23  

F02* Dementia in other diseases 
classified elsewhere 

a) Average dementia prevalence over 65 
years of age varied between 2.2% in 
Africa, 5.5% in Asia, 6.4% in North 
America, 7.1% in South America and 
9.4% in Europe;24 b) Prevalence of 7.1% 
over 65 years of age in a Brazilian city.25 

donepezil, galantamine, rivastigmin26 Donepezil: evidence in favor of efficacy, 
recommendation class IIb, evidence strength 
category C. Galantamine: ineffective, 
recommendation class III, evidence strength 
category B. 

F03 Unspecified dementia a) Average dementia prevalence over 65 
years of age varied between 2.2% in 
Africa, 5.5% in Asia, 6.4% in North 
America, 7.1% in South America and 
9.4% in Europe;24 b) Prevalence of 7.1% 
over 65 years of age in a Brazilian city.25 

donepezil, galantamine, rivastigmin26 Donepezil: evidence in favor of efficacy, 
recommendation class IIb, evidence strength 
category C. Galantamine: ineffective, 
recommendation class III, evidence strength 
category B. 

G43 Migraine and other syndromes 
of cephalic algia 

a) Prevalence in the general population of 
10.7%, given that it is 4 times more 
prevalent among women than in men;26 b) 
Prevalence of 10% in the general 
population.28 

eletriptan, rizatriptan, sumatriptan, 
zolmitriptan, ergotamine – migraine 
prevention29,30 

eletriptan, rizatriptan, sumatriptan, zolmitriptan: 
effective in adults, recommendation class IIa, 
evidence strength category B. rizatriptan: effective 
in adults, recommendation class IIa, evidence 
strength category B. ergotamine: evidence in favor 
of efficacy, recommendation class IIb, evidence 
strength category B. 
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Table 1. Epidemiological findings and some evidence on the efficacy of drugs recommended for the treatment diseases that have no 
established outpatient therapeutic policy in the Brazilian public health system, 2010 
 

ICD-10 Categories and  
sub-categories  Epidemiological findings Treatment Micromedex (2010)11 

G10 Huntington’s disease Prevalence of 10 symptomatic individuals 
per 100,000 in the USA31 

risperidone, quetiapine, olanzapine, 
aripiprazole32 

Risperidone: inconclusive evidence on efficacy, 
recommendation class III, evidence strength 
category B. 

L63 Alopecia areata Prevalence of 0.1 to 0.2% in the USA33 intra-lesional triancinolon, minoxidil – 
adult treatment34,35 

Triancinolon: evidence in favor of efficacy, 
recommendation class IIb, evidence strength 
category B. Minoxidil: inconclusive evidence on 
efficacy, recommendation class IIb, evidence 
strength category B. 

L64 Androgenic alopecia a) Prevalence of 21.3% in men over 18 
years of age;36 b) Approximately 50% of 
male population;37 c) Prevalence of 
vertical and complete alopecia of 31% 
(age band 40-55 years) and 53% (age 
band 65-69 years). Prevalence of men 
with only frontal alopecia was 31-33% in 
all age groups.38 

minoxidil, finasteride39 Minoxidil and finasteride: effective, 
recommendation class IIa, evidence strength 
category B. 

N40 Hyperplasia of prostate a)  Prevalence of 10% at 30 years of age 
and nearing 90%  in individuals over 90 
years of age.40 

alfuzosin, doxazosin, prazosin, 
tansulosin, finasteride41 

Alfuzosin: effective, recommendation class IIa, 
evidence strength category A. Doxazosin and 
tansulosin: effective, recommendation class IIa, 
evidence strength category B. Prazosin: evidence in 
favor of efficacy, recommendation class IIb, 
evidence strength category B. Finasteride: effective, 
recommendation class IIb, evidence strength 
category B. 

N91.1 Secondary amenorrhoea Prevalence greater than  5% in the 
general population42 

cabergoline, bromocriptine42  
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Table 1. Epidemiological findings and some evidence on the efficacy of drugs recommended for the treatment diseases that have no 
established outpatient therapeutic policy in the Brazilian public health system, 2010 
 

ICD-10 Categories and  
sub-categories  Epidemiological findings Treatment Micromedex (2010)11 

R14 Flatulence and related 
conditions 

Frequent in patients with bad absorption 
of lactose43 

rifaximin, alpha-galactosidase, bismuth 
subsalicylate 44 

Simethicone: evidence in favor of efficacy, 
recommendation class IIa, evidence strength 
category B. 
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Discussion 

 The first issue that must be emphasized is that, in this paper, the extent which 

assistance policies therapy are sufficient to cover the morbidity profile of the Brazilian 

population is being discussed and, in case of no coverage for certain diseases, whether 

recommended drugs are in line with the current model which seeks evidence in the scientific 

basis to define the best alternatives for treatment. We are not dealing with a therapeutic 

approach holistic, patient-centered and not disease-centered. The analysis is done in the 

context of the biomedical model which, while providing countless benefits to modern 

medicine, also has limitations. 

According to Capra45, the medicine of the 20th century is characterized by a 

progression from biology to the molecular level. That brought advancement, including the 

development of drugs and vaccines to combat infectious diseases. However, enthusiasm with 

these initial findings complicated the perception that drugs also cause undesirable effects and, 

while controlling symptoms, have no effect on the underlying disorders. Surgery also 

advanced and, in this context, the increasing dependence of medicine in relation to high 

technology, with impacts of technical, social, economic and moral nature was observed. 

Also according to the author, the mechanistic conception of the human body and 

technical approach to health led to an emphasis on medical technology. In the process of 

reducing the illness (the total human condition) to the disease (condition of a certain body 

part), doctors lost focus on the patient and treat their diseases. They believe the cure of 

disease requires some specific outside intervention and they are generally unable to see the 

illness as a disease of the whole body and treat it as such. 

These issues are limitations of the approach of the biomedical model in which a 

discussion occurs regarding the coverage of diseases listed in the ICD-10 by therapeutic 
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assistance policies for the inpatient morbidity profile of the SUS. However, this is the 

hegemonic model that pervades modern society with the fragmented notion of health and 

disease, and that fragments individuals into body parts. Its importance is enormous, because it 

encompasses institutions even outside the health sector, as in the case of legal actions for 

drugs in Brazil, where the Judiciary Power deems fundamental and interprets the offer of all 

medications prescribed by a doctor as a guarantee of the right to health, as if these medicines 

could only cause benefits and were instruments to ensure the right to life. 

Therefore, considering the context of the public health system in Brazil and its 

challenges, as well as the biomedical model, it is essential to rationalize the use of drugs 

through the formulation of therapeutic assistance policies, thus avoiding the waste of 

resources and damage to population due to the irrational use. Moreover, their existence 

strengthens the argument of the need to establish policies to guarantee the right to health in 

the country and in this case, the greater the coverage, the less room for judicial determinations 

that require managers to buy products which are often ineffective and very expensive. Hence 

a decision was made to conduct this survey. 

Also with regard to the limitations of work, it is important to emphasize that the 

analysis performed does not investigate whether the treatment provided or contemplated in 

the policy is in line with best current evidence of efficacy, effectiveness, safety and cost-

effectiveness. The policy may be established, but it may also have deficiencies in relation to 

available treatments, because there are more suitable alternatives according to these 

parameters. 

Anyway, the approach used, which starts from the analysis of pharmacological 

therapeutic assistance policies coverage for ICD-10 categories and subcategories, in a 

universal health system, even though there are limitations, enables advances in the discussion 
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of comprehensive therapeutic assistance which should be ensured to Brazilian citizens and 

highlights the need to extend coverage to cases where gaps are identified. 

 The results show that these gaps represent 3% of the categories and subcategories 

whose priority or majority service is outpatient. That implies 97% coverage of these by 

pharmacological therapeutic assistance policies. This is a broad coverage, but we must 

remember that the health system is universal and should ensure therapeutic assistance to all 

individuals. 

A survey carried out based on a sample of diseases listed in lawsuits filed against a 

municipality in Brazil found that the therapeutic care was covered for most diseases (26), 

either through a primary health care policy or a policy for rare and/or high cost diseases, 

which represented 96% of diseases of the analyzed sample (27) .46 It was  also observed that, 

of the 27 diseases, three of them were covered by a limited therapeutic policy, that is, the 

policy did not offer the first choice approaches in their entirety, which corresponded to 11% 

of the sample. The only disease that was not contemplated by the therapeutic policy was 

therapy for attention deficit disorder and hyperactivity. 

In analyzing the bioethics issue in relation to rare genetic diseases, Boy et al47 

speculate that little progress has been made in comprehensive care and equity of access in the 

SUS. They consider this situation an important bioethical issue to the extent that technological 

advances have occurred in relation to diagnosis and treatment of diseases, with increased 

demand from users but facing limited resources, in a situation where managers need to 

prioritize actions and services. 

This study showed that 6 of the 17 categories and subcategories that are not covered 

by a policy refer to rare diseases. Krug et al48 have already discussed the need to establish a 
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specific policy for the treatment of rare diseases because, among other reasons, 85 to 90% are 

severe or life-threatening and the treatment cost is very high. 

 To that end, an experience was implemented by the Brazilian state of Rio Grande do 

Sul, where a reference center was created to advise on special nutritional formulas in order to 

improve the planning of health actions and the allocation of resources to purchase these 

products.49 This shows that there is already a concern with the specificity of the therapeutic 

approach to these diseases. 

 In the case of the present study, a higher amount of rare diseases among those without 

coverage was expected. However, it is noteworthy that diseases like lactose intolerance, 

benign prostatic hyperplasia and migraine appear in this list. The prevalence is high, which 

means millions of individuals without treatment ensured by the SUS. 

 As for lactose intolerance, there is already some evidence that the administration of 

lactase is helpful, but there are few studies and the drug is not registered in Brazil. Regarding 

migraine, the problem is the lack of treatment for its prophylaxis, with evidence of efficacy 

for some drugs. In the case of benign prostatic hyperplasia, even though surgical treatment is 

contemplated, it may be contraindicated for older patients or those who have other health 

complications. 

Regarding treatment for precocious puberty, there is a protocol for the management of 

central precocious puberty, which does not include the treatment of precocious puberty due to 

other causes, thus resulting in a lack of access to drugs for patients in these cases. A similar 

situation occurs with dementia. Coverage with related drugs is given to Alzheimer's disease 

and not to unspecified dementia. 

 As mentioned before, this analysis only verifies whether treatment is available but 

does not assess the quality of the recommended treatment. An example of this limitation can 
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be given regarding the treatment of Fabry’s disease. There is an existing protocol establishing 

the use of imiglucerase, however, the only reference regarding its management in the 

Micromedex database is the use of algasidase beta.  

 Thus, the results of this paper show that there are gaps in the coverage of ICD-10 

categories and subcategories relating to inpatient morbidity in the SUS due to the 

unavailability of drugs for their treatment under the pharmacological therapeutic policies. 

Historically, the SUS has been subject of several reports and studies that show 

problems in order to ensure the population's access to medicines. Thus, it is clear that some of 

the lawsuits are justified insofar as the judiciary power acts to ensure that citizens have access 

to drugs contained in public policies and that, for some management difficulties, have not 

been supplied, or for the treatment of diseases that have not been addressed by a policy. 

We know how new technologies impact the budgets of health systems of both 

developed and developing countries. We also know that many of these technologies are no 

better in terms of effectiveness than existing ones and, above all, there is much pressure on 

them to win the market and become used by more people. So the result is that to provide 

certain products for a few patients may leave thousands unattended, with drugs that are 

contained in the existing policy. 

Thus, considering that the State needs to deal with the shortage of resources, that the 

limit of its expenditure capacity is given by the collection of taxes and that health competes 

with other areas that are also relevant, such as education, sanitation, housing, public safety, 

among others, it is perfectly acceptable that, to ensure that the right to health, which is 

universal in our case, public policies to prevent, promote and restore health should be in 

place. 
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Hence, to ensure the right to health through public policies, there are major issues on 

the provision of therapeutic interventions foreseen under these policies and on their coverage 

to meet all the morbidity profile of the Brazilian population, something that needs to be 

improved in the SUS. 
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APÊNDICE 3 

 

Questionário 

(Instrumento utilizado para a coleta de dados descrita nos artigos 4 e 5) 
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IDENTIFICAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E DO INFORMANT E 
Município: Cod. IBGE: UF: 
Responsável pelo preenchimento: 
Cargo ou função: Data: 

Escolaridade: (    ) primeiro grau completo   (    ) segundo grau incompleto    (    ) segundo grau completo    (    ) 
terceiro grau incompleto    (    ) terceiro grau completo    (    ) mestrado completo   (    ) doutorado completo 

E-mail: 
DDD:  Telefones: 

 
DADOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE (coloque "0" ou "zero" se o serviço ou profissional não está disponível) 
Nível central da Secretaria de Saúde 
1. A Secretaria de Saúde tem na sua estrutura formal uma coordenação ou departamento ou diretoria ou 
superintendência ou área técnica de assistência farmacêutica?    (    ) sim    (    ) não 

     1.1. Se sim, trabalha pelo menos um farmacêutico nesta coordenação ou departamento ou diretoria ou 
superintendência ou área técnica de assistência farmacêutica?    (    ) sim    (    ) não 

     1.2. Se não há estrutura formal da assistência farmacêutica, há pelo menos um farmacêutico trabalhando com 
assistência farmacêutica no nível central da Secretaria de Saúde?    (    ) sim    (    ) não 

2. Há no município uma lista de medicamentos para dispensação à população?    (    ) sim    (    ) não 
     2.1. Se sim, esta lista foi atualizada nos últimos 5 anos?    (    ) sim    (    ) não 
     2.2. Se sim, existe uma comissão oficial que escolhe/seleciona os medicamentos para esta lista?    (    ) sim    (    ) 
não 
     2.3. Se há uma comissão, como são escolhidos/selecionados os medicamentos? (Marque apenas uma opção) 

          (    ) Os médicos escolhem/selecionam os medicamentos que mais prescrevem 

          (    ) Os farmacêuticos escolhem/selecionam os medicamentos que os médicos mais prescrevem 

          (    ) Os farmacêuticos ou médicos ou outros profissionais escolhem os medicamentos a partir de lista de 
medicamentos essenciais do estado ou nacional (Relação Estadual de Medicamentos Essenciais e Relação Nacional de 
Medicamentos Essenciais) 

          (    ) A equipe da comissão estuda a literatura científica e escolhe/seleciona os medicamentos a partir da análise 
de evidências (provas) de eficácia, segurança e custo-efetividade dos medicamentos, considerando também a Relação 
Nacional de Medicamentos Essenciais e a Relação Estadual de Medicamentos Essenciais (quando houver)   

Unidades Básicas de Saúde com ou sem equipes do Programa Saúde da Família (PSF) 
Nº de unidades básicas de saúde (UBS) com ou sem equipes PSF: 
     2.4. Quantas unidades básicas de saúde (UBS) com ou sem PSF dispensam medicamentos? 
     2.5. Quantas unidades básicas de saúde (UBS) com ou sem PSF dispensam medicamentos controlados? 

     2.6. Quantas unidades básicas de saúde (UBS) com ou sem PSF possuem farmacêutico (dedicação exclusiva à 
unidade)? 

     2.7. Quantos farmacêuticos trabalham em unidades básicas de saúde (UBS) com ou sem PSF que dispensam 
medicamentos controlados? 

     2.8. Como é feito o controle de estoque de medicamentos nas farmácias ou dispensários das unidades de saúde com 
ou sem PSF? (Marque apenas uma opção) 

          (    ) o estoque é verificado apenas na hora de fazer o pedido de medicamentos 

          (    ) a Secretaria de Saúde adotou fichas de prateleiras que devem ser preenchidas pelos funcionários a cada 
dispensação  

          (    ) faz-se o controle da dispensação do medicamento em uma tabela e ao final do dia o funcionário dá baixa na 
ficha de prateleira 

          (    ) o controle de estoque é feito no computador disponível na maioria das farmácias ou dispensários 

          (    ) o controle de estoque é feito por meio de sistema informatizado que interliga todas as farmácias ao 
almoxarifado central de medicamentos 

3. A farmácia ou dispensário retém uma via da receita mesmo de medicamentos não controlados?    (    ) sim    (    ) 
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não 

     3.1. Se não, existe algum mecanismo de registro dos medicamentos dispensados para cada paciente?    (    ) sim      
(    ) não 

Ambulatórios de especialidades 
Nº de ambulatórios de especialidades: 
     3.2. Quantos ambulatórios de especialidades dispensam medicamentos controlados? 
     3.3. Quantos ambulatórios de especialidades possuem farmacêutico (dedicação exclusiva ao ambulatório)? 
     3.4. Quantos farmacêuticos trabalham em ambulatórios de especialidades que dispensam medicamentos 
controlados? 

     3.5. Como é feito o controle de estoque de medicamentos nas farmácias ou dispensários dos ambulatórios de 
especialidades? (Marque apenas uma opção) 

          (    ) o estoque é verificado apenas na hora de fazer o pedido de medicamentos 

          (    ) a Secretaria de Saúde adotou fichas de prateleiras que devem ser preenchidas pelos funcionários a cada 
dispensação  

          (    ) faz-se o controle da dispensação do medicamento em uma tabela e ao final do dia o funcionário dá baixa na 
ficha de prateleira 

          (    ) o controle de estoque é feito no computador disponível na maioria das farmácias ou dispensários 

          (    ) o controle de estoque é feito por meio de sistema informatizado que interliga todas as farmácias ao 
almoxarifado central de medicamentos 

Unidades de pronto-atendimento 
Nº de pronto-atendimentos: 
     3.6. Quantos pronto-atendimentos dispensam medicamentos controlados? 
     3.7. Quantos pronto-atendimentos possuem farmacêutico (dedicação exclusiva ao pronto-atendimento)? 
     3.8. Quantos farmacêuticos trabalham em pronto-atendimentos que dispensam medicamentos controlados? 

     3.9. Como é feito o controle de estoque de medicamentos nas farmácias ou dispensários dos pronto-atendimentos? 
(Marque apenas uma opção) 

          (    ) o estoque é verificado apenas na hora de fazer o pedido de medicamentos 

          (    ) a Secretaria de Saúde adotou fichas de prateleiras que devem ser preenchidas pelos funcionários a cada 
dispensação  

          (    ) faz-se o controle da dispensação do medicamento em uma tabela e ao final do dia o funcionário dá baixa na 
ficha de prateleira 

          (    ) o controle de estoque é feito no computador disponível na maioria das farmácias ou dispensários 

          (    ) o controle de estoque é feito por meio de sistema informatizado que interliga todas as farmácias ao 
almoxarifado central de medicamentos 

Pronto-socorros municipais 
Nº de pronto-socorros: 
     3.10. Quantos pronto-socorros possuem farmacêutico (dedicação exclusiva ao pronto-socorro)? 
     3.11. Como é feito o controle de estoque de medicamentos nas farmácias ou dispensários dos pronto-socorros? 
(Marque apenas uma opção) 
          (    ) o estoque é verificado apenas na hora de fazer o pedido de medicamentos 

          (    ) a Secretaria de Saúde adotou fichas de prateleiras que devem ser preenchidas pelos funcionários a cada 
dispensação  

          (    ) faz-se o controle da dispensação do medicamento em uma tabela e ao final do dia o funcionário dá baixa na 
ficha de prateleira 

          (    ) o controle de estoque é feito no computador disponível na maioria das farmácias ou dispensários 

          (    ) o controle de estoque é feito por meio de sistema informatizado que interliga todas as farmácias ao 
almoxarifado central de medicamentos 

 
ACESSO A MEDICAMENTOS 
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4. O município possui lista de medicamentos para orientar a compra e a disponibilidade nas unidades de saúde?           
(    ) sim    (    ) não 

      
     4.1. Se sim, como são selecionados (escolhidos) os medicamentos dessa lista? (Marque apenas uma opção) 

          (    ) os medicamentos são incluídos na lista conforme as receitas ou pedidos dos médicos das unidades de saúde 

          (    ) os medicamentos são escolhidos em reunião realizada com vários médicos, para definir quais devem entrar 
para a lista 

          (    ) os medicamentos são selecionados pela Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT) da Secretaria de Saúde  

          (    ) os medicamentos são escolhidos pelo farmacêutico que trabalha no nível central da Secretaria de Saúde 

     4.2. O município dispensa medicamentos para tratamento dos doentes no âmbito da saúde mental?     (    ) sim         
(    ) não 

     4.3. Quando um paciente é referenciado para um serviço de saúde fora do município e retorna com uma prescrição 
de medicamentos, qual é o procedimento adotado? (Marque apenas uma opção) 

          (    ) o (s) medicamento (s) prescrito (s) são comprados pela Secretaria de Saúde 

          (    ) os pacientes que não podem comprar o (s) medicamento (s) são encaminhados ao serviço de assistência 
social do município, para que este serviço faça a compra e forneça o (s) medicamento (s) 

          (    ) isso geralmente não acontece, pois na lista de medicamentos do município foram incluídos medicamentos 
para tratar os doentes que são atendidos em serviços especializados, fora do município 

          (    ) o (s) medicamento (s) não são comprados nem pela Secretaria de Saúde e nem pelo serviço de assistência 
social do município 

          (    ) a Secretaria de Saúde não referencia pacientes para serviços fora do município 

5. Existe no município unidade de saúde ou farmácia, seja municipal ou estadual, que dispensa os medicamentos do 
Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (Alto Custo)?     (    ) sim    (    ) não 

     5.1. Se não,  qual o nome do município que recebe os pacientes para dispensar os medicamentos? 

     5.2. E qual é a distância entre o seu município e a unidade de saúde ou farmácia do município mais próximo que 
faz a dispensação de medicamentos do Alto Custo (em quilômetros)? (Marque apenas uma opção) 

          (    ) Menos de 20 quilômetros 
          (    ) Entre 20 e 49 quilômetros 
          (    ) Entre 50 e 99 quilômetros 
          (    ) Entre 100 e 149 quilômetros 
          (    ) Mais de 150 quilômetros 

6. Existe no município algum hospital ou serviço cadastrado pelo SUS como Centro de Alta Complexidade em 
Oncologia (CACON) para fazer o tratamento dos doentes com câncer?    (    ) sim    (    ) não 

     6.1. Se não,  qual o nome do município que recebe os pacientes para fornecer este atendimento? 

     6.2. E qual é a distância entre o seu município e o Centro de Alta Complexidade em Oncologia mais próximo que 
faz este tipo de tratamento (em quilômetros)? (Marque apenas uma opção) 

          (    ) Menos de 20 quilômetros 
          (    ) Entre 20 e 49 quilômetros 
          (    ) Entre 50 e 99 quilômetros 
          (    ) Entre 100 e 149 quilômetros 
          (    ) Mais de 150 quilômetros 

7. Existe no município unidade de saúde para atendimento em DST/Aids com dispensação de anti-retrovirais?    (    ) 
sim    (    ) não 

     7.1. Se não,  qual o nome do município que recebe os pacientes para fornecer este atendimento e dispensar 
medicamentos? 

     7.2. E qual é a distância entre o seu município e a unidade de referência mais próxima (outro município) que faz 
este tipo de atendimento com dispensação dos medicamentos (em quilômetros)? (Marque apenas uma opção) 

          (    ) Menos de 20 quilômetros 
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          (    ) Entre 20 e 49 quilômetros 
          (    ) Entre 50 e 99 quilômetros 
          (    ) Entre 100 e 149 quilômetros 
          (    ) Mais de 150 quilômetros 

     7.3. Como você classificaria o acesso da população de seu município aos medicamentos dispensados nos serviços 
de saúde do SUS, incluindo os serviços municipais? (Marque apenas uma opção) 

          (    ) Adequado, as pessoas têm acesso aos medicamentos necessários para seu tratamento 

          (    ) Inadequado, há muitos problemas para garantir o acesso aos medicamentos necessários ao tratamento dos 
doentes  

          (    ) Precisa melhorar, há problemas para garantir o acesso a medicamentos adquiridos pelo município 
          (    ) Precisa melhorar, há problemas para garantir o acesso a medicamentos adquiridos pelo Ministério da Saúde 

          (    ) Precisa melhorar, há problemas para garantir o acesso a medicamentos adquiridos pela Secretaria Estadual 
de Saúde 

          (    ) Precisa melhorar, há problemas para garantir o acesso a medicamentos adquiridos pelo Ministério da Saúde 
e Secretaria Estadual de Saúde 

 
ORÇAMENTO E GASTO COM MEDICAMENTOS 

     7.4. Quanto foi gasto com medicamentos, utilizando recursos próprios do município, no período de janeiro a 
dezembro de 2009 em reais? (Não incluir transferências estaduais e nem federal)  

     7.5. Qual é o orçamento total em 2010 para a compra de medicamentos? 
     7.6. Quanto já foi gasto do orçamento de 2010 para a compra de medicamentos? 

 
DEMANDA DE MEDICAMENTOS POR MEIO DE AÇÕES JUDICIAIS  
8. A Secretaria de Saúde está cumprindo determinação judicial para fornecimento de medicamentos?    (    ) sim    (    ) 
não 
     Se sim: 
          8.1. Quantas ações estão sendo cumpridas atualmente para fornecimento de medicamentos? 
          8.2. Quantas pessoas foram atendidas em 2009 por meio de ações judiciais? 
          8.3. Quanto foi gasto em 2009 para cumprir ações judiciais? 
          8.4. Quanto já foi gasto do orçamento de 2010 para cumprir essas ações judiciais? 
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APÊNDICE 4 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE 

(Utilizado a fim de obter consentimento para a participação e coleta de dados na pesquisa 

descrita nos artigos 4 e 5) 
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Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

Título do projeto: Políticas públicas de assistência terapêutica: estão cumprindo seu papel 

para a garantia do direito dos cidadãos à saúde? 

 

Prezado (a) Secretário (a), 

 

Por meio deste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido solicito sua autorização 

para que o seu município participe da pesquisa Políticas públicas de assistência terapêutica: 

estão cumprindo seu papel para a garantia do direito dos cidadãos à saúde?, acessando e 

respondendo o questionário que está disponível na Internet no endereço: 

http://www.cpes.org.br, depois clique em “Pesquisa: Financiamento e gestão da 

assistência farmacêutica – Acesso ao questionário). 

O objetivo deste estudo é avaliar a política de financiamento e gestão da assistência 

farmacêutica no Sistema Único de Saúde (SUS). Para tanto, foi elaborado um questionário 

com perguntas sobre como estão estruturados os serviços de saúde no município e sobre os 

medicamentos disponíveis nas unidades para a população. O propósito é de que os dados 

informados no questionário pelos municípios permitam a avaliação dos aspectos de 

financiamento e gestão de medicamentos em âmbito nacional. 

Não há benefício direto para o participante. Entretanto, a sua participação é 

fundamental para a compreensão das questões relativas à assistência farmacêutica que 

avançaram e daquelas que ainda precisam ser melhoradas. Nesse sentido, este estudo mostra-

se relevante por propor apontar estes fatores, o que pode contribuir no futuro para o 

estabelecimento de políticas que venham a corrigir eventuais dificuldades constatadas no 
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financiamento e gestão de medicamentos no SUS. Somente por meio desse estudo ou de 

pesquisa de natureza semelhante é possível fazer este tipo de avaliação. Os municípios são os 

principais executores de ações e serviços de assistência farmacêutica, por isso, a necessidade 

de coletar dados das Secretarias Municipais de Saúde. 

Caso concorde em participar deste estudo, preenchendo pessoalmente o questionário 

disponível no endereço eletrônico http://www.cpes.org.br ou delegando esta atividade a 

algum profissional da Secretária de Saúde, em qualquer etapa você terá acesso aos 

profissionais responsáveis pela pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. A 

principal pesquisadora é a Sra Fabiola Sulpino Vieira, que pode ser encontrada no endereço 

Rua Botucatu, 685 Vila Clementino São Paulo - SP Telefone(s) (11) 5575-6427.  

Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em 

contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – Rua Botucatu, 572 – 1º andar – cj 14, 

(11) 5571-1062, FAX: (11) 5539-7162, E-mail: cepunifesp@epm.br.  

É garantida a liberdade da retirada de consentimento a qualquer momento e de deixar 

de participar do estudo, sem qualquer prejuízo pessoal ou institucional. 

As informações obtidas de seu município serão analisadas em conjunto com as de 

outros municípios, não sendo divulgada a identificação de nenhum deles. 

A sua autorização para participação de seu município lhe dá o direito de ser mantido 

atualizado sobre os resultados parciais e finais da pesquisa, não havendo despesas decorrentes 

dessa participação e nem compensações. 

Os pesquisadores assumem o compromisso e a responsabilidade de que os dados 

coletados serão utilizados somente para a realização desta pesquisa. 
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Dessa forma, caso concorde com a participação, solicito que se identifique e assine 

este documento no local indicado. Após, que envie o documento assinado, se possível até dia 

23 de abril de 2010, pelas formas que seguem: 

a) Correio: recebendo a correspondência contendo este Termo e envelope selado para 

devolução (envio já pago), apenas preencha os campos necessários e assine, 

depositando a correspondência em uma agência dos Correios; ou 

b) FAX: se recebeu este documento por e-mail, por favor, imprima o documento, 

preencha os campos identificados, assine e envie cópia do documento para o Fax: (11) 

5575-6427; ou 

c) E-mail: se recebeu este documento por e-mail e tiver disponível uma copiadora 

“scanner”, por favor, imprima o documento, preencha os campos identificados, assine, 

copie o documento utilizando o “scanner” e envie o arquivo do documento para o e-

mail: fabiolasulpino@uol.com.br. 

 

DECLARAÇÃO 

 

Acredito ter sido suficientemente informado (a) a respeito das informações que li ou 

que foram lidas para mim, descrevendo o estudo “Políticas públicas de assistência 

terapêutica: estão cumprindo seu papel para a garantia do direito dos cidadãos à 

saúde?”. 

Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a serem 

realizados, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro 

também que minha participação é isenta de despesas. Concordo voluntariamente que a 

Secretaria Municipal de Saúde, da qual sou Secretário de Saúde, participe deste estudo com o 
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envio dos dados solicitados no questionário disponível na Internet. Estou ciente de que 

poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o estudo. 

 

 

Nome do Secretário (a) ou responsável (letra de forma) 

__________________________________________________________________________ 

Nome do Município 

__________________________________________________________________________ 

 

Data ______/_______/___________ 

 

UF: _______________________________ 

Assinatura do Secretário de Saúde ou 

representante 

_______________________________________ 

Carimbo 

 

 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e 

Esclarecido do Secretário de Saúde do município ou de seu representante para a participação 

neste estudo. 

 

São Paulo,  de março de 2010. 

 

 

Fabiola Sulpino Vieira 

 


