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Resumo 

 

O presente estudo baseia-se na Política Nacional de Medicamentos publicada em 

1998, que estabelece como uma de suas diretrizes a Reorientação da Assistência 

Farmacêutica. Essa reorientação fundamenta-se na descentralização da gestão 

definindo responsabilidades para as três esferas públicas. Neste cenário, os 

municípios devem elaborar políticas, buscando garantir o acesso, a qualidade e o 

uso racional dos medicamentos essenciais, especialmente no âmbito da atenção 

básica. Esta pesquisa é um estudo de caso sobre o desenvolvimento da Política de 

Assistência Farmacêutica do Município de Petrópolis, do ano de 2000 até 2011. O 

estudo buscou identificar as instituições, os atores relevantes e as arenas decisórias 

que contribuíram para as políticas estabelecidas ao longo desse período, com base 

no referencial teórico do neoinstitucionalismo histórico. A pesquisa teve um caráter 

qualitativo e exploratório, tendo utilizado procedimentos do método de estudo de 

caso. Os dados do Município foram obtidos de diversas fontes documentais e 

entrevistas com atores estratégicos. A análise identificou a influência das normas 

federais e da Judicialização de Medicamentos no desenvolvimento da política de 

assistência farmacêutica local. Ao longo desse período, foram observados três 

períodos históricos distintos, denominados como: crítico-inicial (2000 a 2004), 

construção (2005 a 2007) e consolidação (2008 a 2011). O estudo, apesar de ser 

sobre um único caso, apresenta alguns elementos do contexto local que apontam a 

importância do planejamento das políticas de saúde a partir da atenção básica, 

ressaltando a importância do papel dos atores estatais na implementação das 

diretrizes políticas, sendo este tema fundamental na análise das políticas públicas. 

 

Palavras-chave: Política de Assistência Farmacêutica, Atenção Básica em Saúde, 

Judicialização de medicamentos. 

 



 

Abstract 

 

The current study is based on the National Drug Policy published in 1998, which 

establishes as one of its guidelines the Reorientation of Pharmaceutical Care.This 

reorientation is founded on the decentralization of management, defining 

responsibilities for the three public spheres. In this context, the municipalities must 

elaborate policies, seeking to ensure access, quality and rational use of essential 

medicines, especially in the context of primary care. This research is a case study 

about the development of the Pharmaceutical Care Policy of the Municipality of 

Petropolis, from 2000 until 2011. The study sought to identify the institutions, the 

relevant actors and decision-making arenas that contributed to the policies 

established during this period, based on the theoretical framework of historical neo-

institutionalism. The research had a qualitative and exploratory procedures, used 

with the method of case study. The data were obtained from the Municipality of 

various documentary sources and interviews with strategic stakeholders. The 

analysis identified the influence of federal regulations and the Legalization of Drugs 

in development assistance policy pharmaceutical site. Throughout this period, we 

observed three distinct historical periods, known as critical-Home (2000-2004), 

construction (2005-2007) and consolidation (2008-2011). The study, despite being 

about a single case, presents some elements of the local context that indicate the 

importance of planning health policies from primary care, emphasizing the 

importance of the role of state actors in the implementation of policy guidelines, and 

this crucial theme in the analysis of public policies.  

 

Keywords: Politics of Pharmaceutical Care, Primary Health Care, Legalization of 

drugs. 
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1. APRESENTAÇÃO 

Os diferentes modelos de sistema de saúde no mundo possuem como um dos 
seus desafios a promoção de políticas públicas que garantam o acesso de sua 

população a medicamentos essenciais com qualidade e a promoção do seu 
uso racional (MARÍN, 1999; WHO, 2003). Por medicamentos essenciais 

entende-se aqueles que devem atender as necessidades de assistência à 
saúde da população, serem eficazes, seguros e devem estar disponíveis em 

qualquer situação demandante desta tecnologia nas características 

requeridas. Associado a este conceito, o uso racional de medicamentos (URM) 
engloba várias questões, desde a indicação do tratamento, para que esteja 
apropriada com bases científicas comprovadas, passando pela emissão da 

prescrição de acordo com avaliação das condições necessárias para receber o 

tratamento e do risco x benefício para o paciente até o acompanhamento do 
tratamento e a análise contínua dos resultados alcançados nas terapêuticas 

medicamentosas (CASTRO, 2000; SOBRAVIME, 2001). 

Desde 1975, a Organização Mundial de Saúde (OMS) vem desenvolvendo 

estratégias voltadas para a promoção do acesso aos medicamentos 
essenciais. A publicação da primeira lista, em 1977, foi um dos fatores que 

impulsionou a implantação e o monitoramento de políticas públicas de 
medicamentos em diversos países (OMS, 2002). Segundo a organização não 

governamental Médicos Sem Fronteiras: “[...] constituiu a maior revolução na 
história da medicina, farmácia e saúde pública” (apud WANNMACHER, 2006: 

1). 

Os medicamentos são insumos fundamentais nos diversos processos de 

saúde e representam um dos setores mais importantes da economia mundial. 
Estima-se que nos países da Europa, do total dos gastos com a saúde em 

geral, os medicamentos correspondem ao terceiro componente representando 
19% , depois dos gastos com internação e com atenção ambulatorial (OECD, 

2012). Por sua vez, nos países de baixa renda per capita, os gastos totais com 
medicamentos podem chegar a 62,9% do total dos gastos em saúde (WHO 

apud BERMUDEZ, OLIVEIRA e LUIZA, 2012:660). Muitos países estão 
enfrentando o aumento crescente dos gastos com medicamentos, em relação 
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ao total de gastos em saúde (WHO 2011 e OECD, 2012), entre eles o Brasil 
(GADELHA, 2012). 

O mercado mundial de medicamentos é dominado por oligopólios, sendo que 

os cinco maiores produtores (EUA, Japão, Alemanha, França e Reino Unido) 
representam 78% do mercado (WHO, 2004 e UETA e PATRÍCIO, 2011). Embora 

os grandes laboratórios justifiquem os altos preços de seus produtos em 
função de supostos gastos elevados com pesquisas, nos EUA, em 2002, a 

indústria farmacêutica investiu 30,8% em marketing contra 14,1% em pesquisa, 
dado este que também ressalta o investimento realizado na promoção 

comercial dos produtos farmacêuticos (BERMUDEZ, 2005: 15). 

Esta indústria vem passando por profundas transformações: a base do 

conhecimento e os procedimentos das pesquisas foram alterados com o 
advento da biologia molecular e, apesar de as grandes corporações ainda 
manterem posição de controle na descoberta e desenvolvimento de novos 

medicamentos, necessitam de uma densa rede de interações entre 

universidades, empresas de biotecnologia, hospitais e outras organizações de 
saúde para este campo de atuação. Esta relação entre tais atores estratégicos 

configura um importante caminho para promoção do desenvolvimento 
industrial, tecnológico e econômico (QUENTAL; GADELHA e FIALHO, 2001). O 
número de novas entidades moleculares tem diminuído ao longo dos anos e, 

quando comercializados, tem os preços cada vez mais elevados  (OECD, 2011). 
Ao mesmo tempo, doenças que já datam de muito tempo, continuam  

negligenciadas (WHO, 2004; LAFORGIA, MONTOBBIO e ORSENIGO, 2007; 

CAPONI, 2010 e BERMUDEZ, OLIVEIRA e LUIZA, 2012). 

A abertura e o crescimento do mercado de genéricos também alterou a 
geografia da indústria farmacêutica. Alguns países como a Índia, Israel, 

Tailândia e Brasil têm desenvolvido o segmento chamado “reprodutor”, que 

importa matéria prima e reproduz os medicamentos genéricos. A produção 
dos genéricos contribui com a redução dos custos com medicamentos e 

amplia o mercado farmacêutico produtor de tal segmento (WHO, 2004; 
BERMUDEZ, 2012). 
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No entanto, no Brasil, em matéria de pesquisa e desenvolvimento de novos 
medicamentos, um estudo efetuado com 26 empresas, no ano de 2004, 

demonstrou que os investimentos totais e os investimentos com pesquisa e 
desenvolvimento (P&D) não passavam, respectivamente, de 4,5% e 1% do 

faturamento. Num mercado mundial altamente oligopolizado, onde as 
empresas que dominam o mercado continuam responsáveis pelo setor de 

P&D, a prática das indústrias brasileiras do setor não é sustentável a médio e 

longo prazo (ALENCAR, 2007). 

A questão do acesso aos medicamentos depende de um conjunto de políticas 
e ações estratégicas de caráter intersetorial, que envolve a produção de 

fármacos essenciais, a pesquisa e o desenvolvimento de novas tecnologias, a 
formação de recursos humanos, os mecanismos de regulação econômica, a 

promoção à saúde e demais condições para garantia do acesso da população 
aos medicamentos com racionalidade e qualidade a custos acessíveis (OMS, 

2002). É fundamental, para tanto, a interação dos diversos atores com 

diferentes interesses no processo, a formulação, implantação e avaliação dos 
objetivos definidos nas agendas políticas relativas ao setor de medicamentos. 

No Brasil, o Ministério da Saúde é o principal formulador e regulador da 
Política de Medicamentos, sendo a assistência farmacêutica – conceituada no 

item 2.1.2 desse estudo – um elemento essencial para atingir os objetivos 
propostos, sendo, tanto uma das diretrizes, como uma das prioridades dessa 

Política. A Política Nacional de Medicamentos (PNM) fundamentou-se no 
processo de descentralização da gestão do SUS, já em curso pelas 

regulamentações das Normas Operacionais Básicas (NOBs) vigentes no 
período (KORNIS, ZAIRE e BRAGA, 2008). O modelo de reorientação da 

assistência farmacêutica – uma das diretrizes da PNM – seguiu esta linha, 
definindo responsabilidades para os três níveis da gestão, exigindo do nível 

local uma estrutura mais abrangente, que permitisse o planejamento desta 
assistência farmacêutica, com base no diagnóstico das necessidades de 

saúde da população e com habilidades técnicas e políticas para a construção 
de processos que assegurem, de fato, o objetivo de “garantir o acesso dos 

medicamentos essenciais para sua população” (MARIN, 2003). 
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A assistência farmacêutica é um dos grandes desafios que se apresentam aos 
gestores e profissionais do SUS, tanto pelos recursos financeiros envolvidos, 

quanto pela necessidade de avaliar os mecanismos de gestão existentes, 
estruturação da rede de atenção à saúde, regulação do setor, legislação, 

recursos humanos, buscando o aperfeiçoamento contínuo para correção de 
rumos e tomadas de decisão (CONASS, 2011; e SILVA, 2011). A Política 

Nacional de Assistência Farmacêutica, publicada em 2004, busca fortalecer as 

ações de descentralização e dar amplitude para a assistência farmacêutica, 
reafirmando o seu papel estratégico na formulação das diversas políticas 

intersetoriais relacionadas a política de medicamentos (BRASIL, 2004). 

Ao longo do processo de implantação do SUS foi-se atribuindo uma 
responsabilidade crescente aos municípios no âmbito da atenção básica. 

Segundo a Organização Médico sem Fronterias, “a disponibilidade de 
medicamentos atrai mais pacientes para os serviços de atenção primária, o 

que, por sua vez, melhora sua capacidade de realizar ações preventivas” (apud 

BERMUDEZ, OLIVEIRA e LUIZA, 2012:659). O desenvolvimento de políticas de 
assistência farmacêutica municipais, portanto, tem um papel fundamental na 
formulação e execução das políticas de saúde. Entretanto, a maior parte dos 
municípios (70%) tem menos de 20 mil habitantes (RODRIGUES, 2011:104), 

sendo caracterizados como pequeno porte e com pouca base de sustentação 
econômica, dependentes das transferências intergovernamentais (CASTRO e 
MACHADO, 2010). A política municipal de saúde é essencialmente organizada 

através da Estratégia Saúde da Família (ESF). Neste sentido, a execução da 
organização da assistência farmacêutica no nível local tem grande importância 

para o bom funcionamento da ESF. 

Este estudo apresenta a experiência da política de assistência farmacêutica no 
Município de Petrópolis, identificando os elementos do contexto nacional e 

local que influenciaram a sua formulação, com foco na questão do acesso aos 
medicamentos essenciais na atenção primária1. A justificativa da escolha 

deste Município está no item 3.3.3, deste trabalho. Como se trata de um estudo 

                                            
1No Brasil como as legislações tratam das questões deste âmbito como atenção básica, para facilitar a compreensão da 
política brasileira será adotado o termo conforme preconiza o Ministério da Saúde. 
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de caso sobre a política de assistência farmacêutica do Município, o 
referencial de análise utilizado foi o neoinstitucionalismo histórico, detalhado 

no item 3.2. Este modelo procura apoiar a análise do processo de formulação e 
de implantação das políticas públicas, levando em consideração a relação 

entre o Estado e a sociedade, procurando identificar as instituições, os atores 
sociais e as arenas decisórias que interferem nas mesmas. O método defende, 
ainda, que a análise leve em consideração o contexto histórico em que se dá o 

processo de definição e implantação das políticas. Buscou-se identificar, 
portanto, os atores estratégicos, as instituições e as arenas de decisão a partir 
das regras formais instituídas pelo Ministério da Saúde. O cenário encontrado 

permitiu a divisão de três contextos históricos. Os elementos encontrados 

nesses contextos estão interligados ao longo dessa trajetória, demonstrando 
uma relação de dependência quanto aos rumos da política local.  

A dissertação encontra-se organizada em cinco partes. A primeira parte 
consiste na apresentação do trabalho A segunda parte está dividida em dois 

capítulos, o primeiro – 2.2– contextualiza historicamente os antecedentes e os 
elementos do cenário nacional que levaram a formulação das duas políticas 

brasileiras, a Política Nacional de Medicamentos (PNM) e a Política Nacional de 
Assistência Farmacêutica (PNAF), destacando no item 2.2.2 uma reflexão do 

contexto e do papel estratégico da PNAF. O segundo capítulo – 2.3 – apresenta 
os elementos centrais observados ao longo do processo de implantação 

dessas políticas públicas e que contribuem para os resultados encontrados. 
Ao longo desta trajetória, foram observados três fenômenos importantes que 

também contribuem para o processo de formulação das políticas públicas 
deste setor, a saber: o processo de descentralização da gestão da assistência 
farmacêutica – item 2.3.1; a judicialização de medicamentos – item 2.3.2, e a 
implantação do Programa Farmácia Popular do Brasil – item 2.3.3. A terceira 

parte apresenta objetivos, a abordagem teórica e os métodos e procedimentos 
realizados. A quarta parte apresenta a análise da política municipal de 

assistência farmacêutica, a partir dos elementos que constituíram a história 
dessa Política no Município, trazendo por fim uma síntese do processo. A 

última parte traz as considerações finais sobre o estudo, o método e as 
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observações em relação a contribuição que este estudo pode oferecer para a 
análise dos rumos das políticas públicas para esta área. 
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2. POLÍTICAS PÚBLICAS DE MEDICAMENTOS 

2.1. Elementos gerais das políticas públicas de medicamentos 

Uma política pública de medicamentos expressa a agenda política do Estado 
para o setor e estabelece um programa de ações governamentais. Deve ser 
definida por meio de diretrizes, prioridades e metas para garantir o acesso a 

medicamentos essenciais, a qualidade e a promoção do uso racional de 

medicamentos no seu território (OMS, 2002; OLIVEIRA, BERMUDEZ e OSORIO-
DE-CASTRO, 2007). Conforme Bermudez, “[...] deve ser tratada como parte 
integrante e prioritária da produção de insumos estratégicos e inserida na 

Política Nacional de Saúde” (1992: 9). 

Os desafios para garantir estes objetivos são complexos e dependentes de 
vários segmentos dos setores público e privado, cabendo ao Estado o papel 

de principal agente formulador, organizador, controlador e avaliador da 
política e deve também contar com uma ampla participação social e coletiva 

nestes processos. Em um Estado democrático é fundamental haver 
participação da sociedade e de todos os envolvidos, relacionados direta e 
indiretamente com a política, conferindo-lhe maior legitimidade e contando 
com o compromisso político de diferentes atores sociais. A Organização 

Mundial de Saúde (OMS) recomenda que a política pública de medicamentos 
de um país deva ser revisada dentro do período de cinco anos, em função dos 

grandes desafios que envolvem esta política setorial. A OMS sugere nove 
elementos fundamentais na estruturação desta política: seleção de 

medicamentos essenciais; acessibilidade de preço; financiamento; logística de 

abastecimento; regulamentação e garantia da qualidade; uso racional; 
pesquisa e desenvolvimento; recursos humanos e acompanhamento e 

avaliação (OMS, 2002; OLIVEIRA, BERMUDEZ e OSORIO-DE-CASTRO, 2007). 

Uma visão sistêmica e integrada buscando contemplar esses nove elementos 

estruturantes de uma política pública de medicamentos da OMS foi 
representada por Morgan et al (2009) na Figura 1, a seguir, como fórmula do 

“triplo A”. Neste trabalho os autores avaliam os objetivos centrais das 
políticas públicas de medicamentos de sete países: Austrália, Canadá, 
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Alemanha, Holanda, Nova Zelândia, Reino Unido e Estados Unidos (EUA), e 
sua integração à política de saúde mais ampla instituída nesses países. O foco 

central foi propor uma avaliação dos principais objetivos declarados das 
políticas públicas de medicamentos e sua efetividade nos seguintes 

indicadores: acesso (Accessibility) ao tratamento medicamentoso adequado a 
todos os indivíduos quando for necessário, acessibilidade em termos de 

preços (Affordability) permitindo a viabilidade econômica para os pacientes e a 

sociedade, relacionados diretamente com o critério da equidade, e a 
adequação (Appropriateness) em relação à seleção, qualidade e uso racional 

dos medicamentos.   

Figura 1: Relações entre as metas, objetivos e instrumentos das políticas públicas 

de medicamentos 

 
Fonte: MORGAN et al., 2009. 

Esta demonstração esquemática é utilizada, neste trabalho, pelo fato de propor 
uma análise integrada de diversas políticas públicas intersetoriais que são 

elementos fundamentais para a formulação de uma política pública de 
medicamentos. Os elementos que integram o esquema de análise são 

interdependentes e devem ser considerados em conjunto, articulados com a 
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análise das diferentes conjunturas, atores sociais interessados e os espaços 
ou arenas de decisão das políticas. Podemos destacar elementos essenciais 
desta política: desenvolvimento do potencial científico e tecnológico do país 

na área; capacidade de regulação e vigilância sanitária; capacidade de 
produção de insumos e capacidade de definição dos preços para tornar viável 

para o sistema de saúde e para a população o acesso às terapias 
medicamentosas. Tais elementos dependem de uma política adequada de 

formação de recursos humanos para a área (OMS, 2002; MORGAN et.al., 2009). 

A definição do conceito de medicamentos essenciais é fundamental para a 
elaboração de uma política nacional de medicamentos. A OMS (2002) define os 

medicamentos essenciais como aqueles que satisfazem as necessidades 
prioritárias de cuidados de saúde da população. Sua relação com a política de 

atenção primária vem desde a I Conferência Internacional sobre Cuidados 
Primários de Saúde, realizada em Alma Ata no ano de 1978. Esta conferência 

enfatiza que os cuidados primários são cuidados essenciais de saúde, 

caracterizando “como o primeiro nível, ou primeiro contato do paciente com o 
sistema de saúde” (LUPPI et al., 2011:332). A elaboração de uma política 

pública de atenção primária também é um dos instrumentos para garantir o 
acesso aos medicamentos essenciais, representados na Figura 1. 

O processo de análise, seleção e publicação de uma lista de medicamentos 
essenciais é um dos instrumentos fundamentais para a Política de 

medicamentos de um País. É importante que esta lista esteja acompanhada 
dos protocolos e formulários terapêuticos para fortalecer a adesão dos 

profissionais de saúde à lista e divulgação dos critérios baseados em 
evidências avaliadas, estudadas e aprovadas em câmara técnica instituída 
para tal finalidade (OLIVEIRA, BERMUDEZ e OSORIO-DE-CASTRO, 2007). 

Um aspecto fundamental da gestão das políticas públicas de medicamentos é 

o envolvimento e participação da sociedade em todas as suas fases, desde a 
formulação de sua agenda, passando pela implantação e pelo seu controle e 

avaliação, de forma a assegurar a equidade no acesso e a sustentabilidade do 
processo (WHO, 2003). 
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2.2. As políticas brasileiras 

2.2.1. Da CEME às Políticas Nacionais de Medicamentos e de Assistência 
Farmacêutica 

1963 a 1990: Os primeiros passos da Política Nacional de Medicamentos  

Os primórdios da política brasileira nesta área estão associados a duas 

políticas distintas: uma relacionada à política industrial para a área e outra 
relacionada aos processos de compra e à distribuição de medicamentos, 

atividades centralizadas realizadas pela Central de Medicamentos (CEME). Foi 
breve a tentativa de formulação de uma política industrial, iniciada no governo 

João Goulart, através da criação do Grupo Executivo da Indústria 
Farmacêutica (GEIFAR), pelo Decreto nº 52.471, de 13 de setembro de 1963 

(FERNANDES, OSÓRIO DE CASTRO e LUIZA, 2004: 18) e do uso de medidas 
de proteção tarifária e creditícia. Estas eram feitas através das instruções da 

Superintendência de Moeda e Crédito do Ministério da Fazenda (BANDEIRA, 
2011) e de incentivos creditícios da Carteira de Comércio Exterior (CACEX) do 

Banco do Brasil (VEIGA e IGLESIAS, 2002), que viabilizavam a produção de 
fármacos no país. Segundo Magalhães et al (2003), tais mecanismos 

configuravam uma virtual reserva de mercado para os produtores de fármacos 

instalados no país. Ainda no Governo Goulart foi criada a primeira versão da 
Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), através do Decreto 

nº 53.612, de 26 de fevereiro de 1964 (FERNANDES, OSÓRIO DE CASTRO e 
LUIZA, 2004: 18). 

A CEME, instituída no período do regime militar é vinculada inicialmente à 
Presidência da República, conforme Consendey e tal: 

[...] foi criada em 25 de junho de 1971 pelo Decreto 68.806, tendo 
como objetivos principais a promoção e a organização das atividades 
de assistência farmacêutica aos estratos populacionais de reduzido 
poder aquisitivo, o incremento à pesquisa científica e tecnológica no 
campo químico-farmacêutico e o incentivo à instalação de fábricas 
de matérias-primas e de laboratórios pilotos. Entre os seus objetivos 
específicos, ressalta-se a identificação de indicadores, como a 
incidência de doenças por região e por faixa de renda, o 
levantamento da capacidade de produção dos laboratórios 
farmacêuticos, a racionalização das categorias básicas de 
medicamentos por especialidades, a organização de eventos 
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científicos, o planejamento e a coordenação de mecanismos de 
distribuição e venda de medicamentos em todo o território nacional 
(2000:172). 

A estrutura inicial da CEME possuía elementos institucionais que, integrados, 
racionalizavam o sistema de medicamentos. Segundo Bermudez et al., a CEME 

“[...] incluía subsistemas, funcionando de maneira articulada entre si: 
subsistema de informação, de produção, de distribuição, de pesquisa 

científica e de avaliação e controle” (2000:41). No início de sua existência, a 
CEME chegou a esboçar uma política para a produção de medicamentos, 

através do Plano Diretor de Medicamentos, cujas diretrizes gerais foram 
instituídas através do Decreto nº 72.552, de 30 de julho de 1973, que incluía no 

seu artigo 2º a intenção de desenvolvimento de um ‘sistema farmacêutico 
nacional’ (FERNANDES, OSÓRIO DE CASTRO e LUIZA, 2004: 19). Entretanto, 

segundo Bermudez, “[...] existiam duas propostas de orientação política para 
esta instituição[...] que nunca foram hegemônicas e ajudam a compreender os 

conflitos e oscilações no decurso da história da CEME”. Uma de cunho 
nacionalista que defendia a independência do capital externo e outra que 

pretendia atender aos interesses desse mesmo capital. (1992:26).  

Em 1974, a CEME foi transferida da Presidência da República para o Ministério 
da Previdência e Assistência Social (MPAS), tendo suas atividades reduzidas 

apenas à compra e a distribuição de medicamentos (idem). Com a 
redemocratização do país, o órgão foi transferido para o MS. Em 1987, logo 

depois da 8ª Conferência Nacional de Saúde, a CEME publicou dois 
documentos importantes de política de medicamentos: “Medicamentos 

Essenciais – Os Caminhos da Autonomia”; e “Medicamentos Essenciais – 
Medidas para Assegurar o Abastecimento Interno” (FERNANDES, OSÓRIO DE 

CASTRO e LUIZA, 2004: 20). 

A partir do I Encontro Nacional de Assistência Farmacêutica e Política de 
Medicamentos, promovido pela CEME em agosto de 1988, foram elaboradas as 

futuras diretrizes para a assistência farmacêutica e de formulação de uma 

agenda política setorial. De acordo com KORNIS et al.: 

Desse processo articulador resultou a chamada ‘Carta de Brasília’ 
que propôs estratégias para romper com a condição de pura 
mercadoria que o medicamento assumira no processo de 
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acumulação do capital e da divisão internacional do trabalho 
(2008:91). 

O debate sobre assistência farmacêutica neste encontro contribuiu para a 
inclusão do tema na redação final do texto da Lei Orgânica de Saúde (LOS), Lei 

nº 8.080/1990, em seu art. 6º, que garante o direito a “[...] assistência 
terapêutica integral, inclusive a farmacêutica” (BRASIL, 1990). Esses eventos 
ocorreram durante o auge da Reforma Sanitária e, a chegada do Presidente 

Fernando Collor ao poder em 1990, virá reverter os mecanismos que 
possibilitavam uma política nacional de medicamentos autônoma, tais como a 

proteção tarifária e os mecanismos creditícios que viabilizavam a produção 
interna de fármacos, e a própria existência da CEME. 

1991 a 1998: O contexto da publicação da Política Nacional de Medicamentos 

Como vimos, até o início dos anos 90, o Brasil contava, além da CEME, com 
uma legislação de propriedade intelectual e normas de proteção tarifária que 

asseguravam a possibilidade de desenvolvimento do parque industrial 

brasileiro na área farmacêutica. No Governo Collor, essas duas condições 
foram revertidas, dando início ao desequilíbrio da balança comercial do setor e 
a uma política de propriedade intelectual desfavorável para a produção local. 
Essa reversão decorreu da extinção do Anexo C da CACEX, que protegia a 

produção local de fármacos, simultaneamente a uma ampla redefinição do 
quadro de formulação e implantação da política brasileira de comércio 
exterior. (MAGALHÃES et al, 2003; KORNIS et al, 2008). Em 1992, como 

consequência dessas medidas,  

[...] o déficit da balança de comércio de farmoquímicos era 2,76 
vezes maior que as exportações. Essa relação chegou a 5,64 vezes 
em 2000. Durante toda a década de 1990, a tendência da indústria 
farmacêutica foi aumentar o déficit da sua balança de comércio 
internacional. (MAGALHÃES et al., 2003: 45) 

Novos condicionantes externos – regras da Organização Mundial do Comércio 
e os compromissos no Mercosul – e internos – os esforços de ajuste fiscal de 

caráter neoliberal a partir de 1990 – passaram a estreitar os espaços para uma 
política nacional de medicamentos autônoma (VEIGA e IGLESIAS, 2002; e 
MAGALHÃES et al. 2003). Neste contexto, o Governo Collor reduziu, ainda 

mais, o papel da CEME para “ 20% [dos] seus níveis históricos de cobertura da 



 

30 

 

demanda de medicamentos para o sistema de saúde” (BERMUDEZ, 1995 apud 
FERNANDES, OSÓRIO DE CASTRO e LUIZA, 2004:21). 

O governo Collor encaminhou em 1991, ainda em regime de urgência, o projeto 

de lei de reconhecimento da propriedade intelectual, muito antes dos dez anos 
previstos pelo Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights Including 

Trade in Counterfeit Goods (TRIPS)2 da Organização Mundial de Comércio 
(OMC), restringindo o desenvolvimento industrial nacional, aumentando nossa 

dependência tecnológica e econômica ao capital internacional, 

[...] O Brasil, embora tivesse os mesmos direitos que os demais 
países em desenvolvimento, passou a reconhecer patentes para o 
setor farmacêutico a partir de 1997 (Lei n. 9.279/1996), 
possivelmente em virtude das fortes pressões e sanções comerciais 
feitas pelos Estados Unidos desde finais da década de 80”. 
(CHAVES et al., 2007: 260) 

De fato, em decorrência da Política Nacional de Informática de 1986, o governo 
dos EUA ameaçou a aplicação de sanções comerciais contra o Brasil 

(Bandeira, 2011: 243). Essas pressões já faziam parte do esforço 
norteamericano para a aprovação na OMC do TRIPS, e vieram a afetar a 

política de medicamentos. Antes mesmo da aprovação do acordo TRIPS, em 
1995, o Governo Collor encaminhou o Projeto de Lei nº. 824, em 30 de abril de 
1991 (QUEIROZ e VELAZQUEZ, 2001: 134). Este projeto foi a origem da atual 

Lei da Propriedade Industrial (Lei nº. 9.279/1996), que reconheceu a concessão 
de patentes no setor farmacêutico a partir de 15 de maio de 1997 (BRASIL, 

1996, arts. 229, parágrafo único e 230).  

                                            
2 O Acordo TRIPS foi assinado por 123 países, entre eles o Brasil, em abril de 1994. Este acordo foi a 

mais longa e complexa negociação sobre o comércio internacional, antes de 1995 quando foi 

constituída a OMC. Possui VII partes e 73 artigos na sua constituição, sendo que a parte II referente a 

“Padrões Relativos a Existência, Abrangência e Exercício de Direitos de Propriedade Industrial” é o 

que mais afeta a Saúde Pública, em relação ao acesso aos medicamentos nos países em 

desenvolvimento. O acordo fixa o prazo mínimo de validade da patente em 20 anos a partir do seu 

depósito e especifica que qualquer invenção, em todos os setores tecnológicos, será patenteável, 

desde que seja nova, envolva atividade inventiva e seja passível de utilização industrial, privilegiando 

desta forma, o setor farmacêutico (BERMUDEZ, 2000). 
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Ao aprovar esta Lei, o Brasil abriu mão do período de transição de dez anos 
previsto no Acordo TRIPS, assinado em Marrakesh, em fevereiro de 1994 

(MEINERS, 2008: 1467). A legislação brasileira ainda foi além das obrigações 
estabelecidas no TRIPS, incluindo na Lei nº. 9.279/1996 (arts. 230 e 231) um 
mecanismo que revalida as patentes depositadas e concedidas no exterior 
(pipeline drugs), dispensando-as dos requisitos de patenteabilidade pelo 

Instituto Nacional de Propriedade Intelectual – INPI (CHAVES, VIEIRA e REIS, 

2008; POSSAS, 2008). 

Ao adotar de forma precoce e exagerada a legislação internacional sobre 
patentes, o Brasil rompeu a posição histórica de não reconhecer 

patenteamento na área farmacêutica, adotada pelo Decreto-lei nº. 1.005/1969 
(KORNIS, ZAIRE e BRAGA, 2008: 92), tomando um rumo oposto ao seguido 

pela China e pela Índia, hoje entre os maiores produtores de fármacos e 
medicamentos do mundo. Ao contrário do que ocorreu no nosso país, ambos 

os países aprovaram a adoção de patentes só a partir de janeiro de 2005, 

aproveitando ao máximo o período de transição previsto no TRIPS para 
fortalecer tanto suas indústrias domésticas, quanto sua capacidade de 

desenvolvimento científico e tecnológico ( POSSAS, 2008: 151). 

A política brasileira é marcada, neste período, pela combinação de 
liberalização econômica e o processo de democratização, segundo Machado, 
“[...] levando a mudanças expressivas no padrão de atuação do Estado e nas 
possibilidades de concretização de uma série de diretrizes constitucionais.” 

(2007:41)  

No período inicial da formação do novo Ministério da Saúde (1990-1991), houve 
várias mudanças importantes em sua estrutura, que “refletem tensões da 

administração pública decorrentes da interação entre diretrizes 
constitucionais e infraconstitucionais que procuram aumentar o rigor das 

regras da administração versus a agenda da reforma administrativa3 do 

                                            
3 A agenda dessa reforma consistia em redimensionar o tamanho do Estado, mudando as suas 

funções, lógica de atuação, estruturas e alterações nas relações entre o público e o privado. Neste 

período houve desmonte de várias empresas estatais, dispensa de funcionários e descentralização 
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Governo Color”. A autora se refere especificamente à tensão entre o projeto do 
SUS e a agenda neoliberal de Estado mínimo do governo Collor de Mello. 

Neste período, o governo buscava transformar a CEME em empresa pública, 
que foi preservada naquele momento, como órgão autônomo do MS, através 

do Decreto no. 109, de 02 de maio de 1991, até a sua efetiva mudança para este 
modelo de gestão. (Idem, 114). 

Segundo Barcelos, a CEME teve seu papel redefinido para o período 

compreendido entre 1990 e 1995, com algumas ações estabelecidas: atualizar 
a Relação Nacional de Medicamentos; garantir a dispensação de 

medicamentos essenciais ao SUS; facilitar a importação de matérias primas 
para os laboratórios públicos e privados nacionais e monitorar a gestão das 
políticas de assistência farmacêutica executada pelos estados de forma que 

fosse mais efetiva (2005:59). 

Em relação a este período, é fundamental considerar o papel desempenhado 
por determinados atores estratégicos que contribuíram com o movimento 

sanitário e que passaram a atuar no interior da máquina burocrática do Estado, 
particularmente no interior do Ministério da Saúde (LOYOLA, 2008). Um dos 

elementos importantes foi a incorporação do INAMPS ao Ministério da Saúde 
(Decreto nº 99.060, de 7 de março de 1990); que trouxe a burocracia deste, da 

qual faziam parte funcionários que haviam participado intensamente do 
movimento de Reforma Sanitária e que detinham o conhecimento sobre as 

regras e procedimentos daquele Instituto que era o principal financiador das 
políticas de saúde até aquele momento. A Secretaria de Assistência à Saúde 

(SAS) – hoje Secretaria de Atenção à Saúde – foi o órgão do MS responsável 
pelo processo de descentralização do SUS como um todo (MACHADO, 2007). 

Nesta conjuntura, houve, segundo Loyola, uma efetiva articulação entre atores 
que tiveram participação decisiva na definição de políticas do Estado, cito 

como exemplo, para o enfrentamento da epidemia da AIDS – funcionários 
públicos daquelas secretarias do Ministério e segmentos da sociedade 

                                                                                                                                        
de forma desestruturada, fruto da intensa discussão neste período do papel do Estado (SCHNEIDER, 

1992). 
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organizada. O aspecto central dessas políticas foi a garantia do acesso a 
medicamentos antirretrovirais. Para tanto, foi necessário reduzir a influência 

do peso das multinacionais sobre o preço dos medicamentos, o que requereu 
a capacitação do laboratório público de Farmanguinhos para fazer engenharia 
reversa dos medicamentos patenteados pelas multinacionais. Isto deu poder 
de barganha ao Ministério da Saúde para negociar a redução de preços e o 

licenciamento de medicamentos como a zidovudina (AZT), primeiro 

medicamento antirretroviral produzido no Brasil. Segundo a mesma autora, 
“[...] à medida que a produção nacional de medicamentos contra a AIDS 

aumentou, estes gastos [públicos] encolhiam [...]” (2008: 775). O exemplo da 
AIDS mostra a viabilidade da construção de uma política nacional de 

medicamentos autônoma, quando há uma articulação entre o Estado e a 
sociedade. 

Outro elemento importante nessa conjuntura foi o Plano de Reforma do 
Aparelho de Estado do governo Fernando Henrique Cardoso, que introduziu 

importantes mudanças na máquina pública, de forma mais estruturada que seu 
antecessor. Houve redefinição das funções de órgãos, redução da máquina 

administrativa e descentralização da responsabilidade de políticas 
(MACHADO, 2007). A estrutura da CEME foi considerada inadequada para a 

descentralização das políticas de saúde e acabou extinta em 1997, com a 
justificativa de que tinha “[...] um simples papel de compra e distribuição de 
medicamentos, desviando se dos seus objetivos iniciais, [...] além de uma 

série de denúncias de corrupção” (BERMUDEZ et. al., 2000: 41). A CEME não 
cumpria o papel ‘articulador’ das políticas relativas a medicamentos. A 

incorporação de suas atividades pelo Ministério da Saúde, no entanto, ocorreu 
de forma fragmentada em suas diversas secretarias e órgãos de outros 
ministérios. Neste período, havia ainda grandes problemas relativos a 

assistência farmacêutica, tais como o desabastecimento de medicamentos da 
atenção básica, dificuldade de acesso aos medicamentos de alto custo e falta 
de articulação entre as esferas de governo no processo de descentralização 

em curso. Foi nessa conjuntura que foi debatida e publicada a Política 

Nacional de Medicamentos (PNM), em 30 de outubro de 1998 (OLIVEIRA, 
BERMUDEZ e OSORIO-DE-CASTRO, 2007; BRASIL, 1998). O debate sobre a 
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PNM envolveu setores da academia, a tecnoburocracia das três esferas de 
governo, órgãos da sociedade civil, profissionais da saúde, representantes de 

organizações internacionais e da indústria farmacêutica (idem, 2007: 84) 

A PNM recomenda o desenvolvimento de ações governamentais articuladas 
em três eixos: regulação sanitária; regulação econômica e assistência 

farmacêutica (BERMUDEZ e BONFIM, 1999).  

A PNM contém oito diretrizes: 

1. Adoção da RENAME; 

2. Regulamentação sanitária de medicamentos; 

3. Reorientação da assistência farmacêutica;  

4. Promoção do uso racional de medicamentos; 

5. Desenvolvimento científico e tecnológico; 

6. Promoção da produção de medicamentos; 

7. Garantia de segurança, eficácia e qualidade dos medicamentos;  

8. Desenvolvimento e capacitação de recursos humanos envolvidos com a 

Assistência Farmacêutica. (BRASIL, 1998, item 3) 

Tais diretrizes estão de acordo com orientações da OMS para estruturação de 
políticas públicas de medicamentos (BERMUDEZ, 2000; OMS, 2002; e 

OLIVEIRA, BERMUDEZ e OSORIO-DE-CASTRO, 2007).  

O próximo item busca identificar alguns elementos do contexto histórico em 
que se dá este processo, os quais contribuíram para o cenário encontrado na 

1ª Conferência Nacional de Medicamentos e Assistência Farmacêutica 
(CNMAF) onde foi gerada a Política Nacional de Assistência Farmacêutica 

(PNAF). 

De 1999 a 2004: Os primeiros anos da Política Nacional de Medicamentos 

A reorientação da assistência farmacêutica, terceira diretriz da PNM, 
preconizava que as políticas para a assistência farmacêutica suplantassem o 

modelo instituído pela antiga CEME, de simples aquisição e dispensação de 
medicamentos. No âmbito dessa diretriz, a PNM determina a descentralização 
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de sua gestão, de acordo com as normas instituídas para o SUS (BRASIL, 
1988, Art. 198, I). 

Para se compreender os rumos tomados pela assistência farmacêutica é 

necessário fazer uma breve análise sobre o processo de implantação do SUS, 
que teve como foco a descentralização da execução das ações e serviços de 

saúde, com ênfase nos municípios. Este processo fez parte de um movimento 
mais geral, que, de acordo com Abrucio, foi “[...] um dos fenômenos do novo 

federalismo brasileiro desenhado na década de 1980 e com reflexos ao longo 
dos anos 1990” (2005: 46). Segundo Almeida (apud ALVIM, 1999: 51), a 

Constituição Federal de 1988 “[...] definiu um novo arranjo federativo com 
significativa transferência de capacidade decisória, funções e recursos do 
governo nacional para Estados e, especialmente, para Municípios”. Esta 
constituição garantiu que os municípios, pela primeira vez na história, se 

tornassem entes federativos com o mesmo estatuto jurídico dos estados e da 
União (LEVCOVITZ, 1997; e ABRUCIO, 2005). 

No campo da atenção à saúde, a Lei Orgânica da Saúde (LOS, Lei no. 
8080/1990) atribuiu aos municípios a ênfase na descentralização e aos estados 
um papel essencialmente coordenador das ações (Art. 7º. IX, a; Art. 17; e Art. 

18). Vários autores mostram que o processo de descentralização para os 
municípios das políticas sociais e de saúde, em particular, foi feito de forma a 

preservar a capacidade de decisão em mãos da União (ARRETCHE, 2005; 
RODRIGUES e SANTOS, 2011; MACHADO, 2012). Segundo Arretche: “[...] a 

partir da década de 1990, o Ministério da Saúde passou a ser simultaneamente 

a principal arena decisória de formulação da política nacional e o ator mais 
poderoso desta mesma arena” (2005: 294). A política de assistência 

farmacêutica é um dos exemplos de mecanismos condicionantes das políticas 
federais sobre os municípios. 

No período compreendido entre a desativação da CEME (1997) e a publicação 
da PNM (1998), o Ministério implantou o Programa Nacional de Farmácia 

Básica (PFB), com o intuito de contornar uma possível crise de 
desabastecimento de medicamentos no SUS. Este Programa estava sob a 

responsabilidade da SPS e buscava garantir o acesso a medicamentos 
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essenciais na atenção primária para os municípios mais carentes, definidos a 
partir da sua base populacional menor ou igual a 21 mil habitantes. Consistia 
em um elenco de 40 medicamentos destinados ao atendimento ambulatorial. 

Na sua implantação, pretendia-se atender a 22% da população brasileira, tendo 
como foco o redesenho do fluxo logístico relativo ao abastecimento. O 
programa previa a entrega, diretamente aos municípios, do conjunto de 

medicamentos (COSENDEY et al., 2000; ALVES, 2009; SILVA, 2011). 

O estudo de Cosendey et al. (2000) mostrou que iniciativas de três estados – 
Paraná, São Paulo e Minas Gerais – foram pioneiras na introdução de 

metodologias que envolviam a participação dos municípios no PFB. Essas 
experiências foram bem sucedidas com base na elaboração de agendas 

políticas para o setor, que visavam garantir o acesso ao tratamento 
medicamentoso das patologias mais frequentes nos seus territórios. Para 

tanto, foi feito um diagnóstico das necessidades locais, buscando garantir o 
atendimento de forma integrada com a rede de atenção a saúde. Outro fato 

relevante para o sucesso foi a elaboração do planejamento de seus programas 
logísticos de medicamentos, com base na capacidade de produção dos 

laboratórios públicos estaduais conveniados, inclusive de outros estados, 
além de privados. 

As iniciativas daqueles estados contemplaram componentes estratégicos de 
uma política de medicamentos como: seleção dos medicamentos; articulação 

com os municípios; aquisição e distribuição com apoio em sistemas 
logísticos; controle de qualidade; controle de estoque informatizado; 

seminários de treinamento para a implantação; acompanhamento mensal dos 
gastos com medicamentos, com indicadores per capita e avaliação da 

população assistida. A análise dessas experiências mostra o potencial dos 
programas públicos de medicamentos quando são formulados com base na 

articulação entre estados e seus municípios, com base no estabelecimento 
dos componentes estratégicos de uma política de medicamentos. A 
experiência com o PFB evidenciou a necessidade do MS incentivar a 
elaboração de planos estaduais que mobilizassem a participação dos 
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municípios e que fossem construídos e pactuados nas instâncias políticas 
instituídas (BERMUDEZ et al., 2000). 

Conforme relatório do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS), 

a “[...] interrupção do PFB, a publicação da PNM e os diversos debates 
ocorridos na época, [...] levaram o governo federal à elaboração de uma nova 

proposta para a área [...]”, o Incentivo à Assistência Farmacêutica Básica 
(IAFB), criada pela Portaria GM/MS nº. 176/1999 (CONASS, 2007: 42). A norma 

voltava-se à atenção básica e ampliava o direito de acesso aos medicamentos, 
pois visava atingir todos os municípios (BRASIL, 2001a). O IAFB foi a primeira 

regra financeira que estabelecia uma pactuação entre as três esferas de 
governo para a assistência farmacêutica, este incentivo pode ser considerado 

como um instrumento indutor do processo de descentralização. O valor 
aprovado na Comissão Intergestores Tripartide (CIT) e compartilhado entre os 

três entes era de, no mínimo, R$ 2,00 por habitante ano, sendo R$ 1,00 de 
responsabilidade do governo federal, além de um mínimo de R$ 0,50 dos 

governos estaduais e dos governos municipais, respectivamente. 

Os critérios para habilitação e condicionamento para a transferência dos 
recursos seguiam a Norma Operacional Básica n.o 01/06 (NOB 01/96). A 

Portaria estabelecia que os estados elaborassem planos estaduais anuais de 
assistência farmacêutica, em conjunto com os municípios. Esses documentos, 

os valores das contrapartidas dos estados e municípios e a relação dos 
medicamentos básicos deveriam ser aprovados nas Comissões Intergestores 

Bipartites (CIBs) (BRASIL, 2001a; CONASS, 2007). Era responsabilidade do 

município: “[...] assegurar o suprimento dos medicamentos destinados à 
atenção básica de saúde a sua população, integrando sua programação à do 
estado, visando garantir o abastecimento de forma permanente e oportuna” 
(BRASIL, 2001a:13). Isto exigiu que tanto os estados, quanto os municípios 

criassem estruturas próprias para o desenvolvimento da assistência 
farmacêutica básica aplicando o conjunto de regras e diretrizes estabelecidas 
na norma. Formalmente deveria ser estabelecido um plano estadual contendo 

os valores financeiros pactuados; a forma de repasse destes valores e os 
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compromissos e as responsabilidades de cada nível de gestão (BRASIL, 
2001a). 

Em 2001, foi criado pela Portaria GM/MS nº. 343/2001 outro incentivo à 

assistência farmacêutica básica, vinculado ao Programa Saúde da Família 
(PSF), que continha os mesmos medicamentos do IAFB e destinava-se apenas 
aos municípios que aderiram ao PSF (BRASIL, 2001). Desta forma, passaram a 

haver dois incentivos de assistência farmacêutica para a atenção básica, 

parecidos com conjuntos muito semelhantes de medicamentos, envolvendo 
duas secretarias do MS e as secretarias estaduais no seu gerenciamento, 

gerando duplicação de esforços nas três esferas de governo. 

O processo de descentralização já apresentava vários desafios. O tema da 

Assistência Farmacêutica foi debatido em todas as conferências de saúde 
posteriores ao SUS, sendo recomendado, na 11ª, que se aprofundassem os 
debates sobre os problemas enfrentados em cada uma das três esferas de 
governo, em conferência específica sobre este tema (COELHO, 2005: 12). 

Em 2003, foi realizada, então, a 1ª Conferência Nacional de Medicamentos e 
Assistência Farmacêutica (CNMAF), sendo um marco importante no contexto 
da elaboração da PNAF e da conjuntura do período. Segundo o então Ministro 
da Saúde Humberto Costa, a política instituída buscava atuar sobre “[...] duas 

frentes prioritárias: ampliação do acesso aos medicamentos e reforço das 
garantias de qualidade do que é produzido pelos laboratórios e comercializado 
no País” (BRASIL, 2005: 5). O relatório final da conferência com as propostas 

debatidas e eleitas pelos atores participantes foi organizado em três eixos 
temáticos: 1) a garantia do acesso à assistência farmacêutica e a relação entre 
os setores público e privado de atenção à saúde; 2) a importância da pesquisa 
e desenvolvimento tecnológico para a produção nacional de medicamentos; e 

3) a qualidade na assistência farmacêutica, formação e capacitação de 

recursos humanos (BRASIL, 2005). 

Pode-se dizer que os resultados da Conferência mostravam uma avaliação 
crítica da execução da PNM, principalmente a falta de mecanismos adequados 

de financiamento e legislação com normatização definida e regulada em 
relação aos papéis de cada ente federativo. Outro importante indicador 
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debatido foi a precariedade de estrutura dos serviços farmacêuticos 
municipais e estaduais, que levava a falta de medicamentos no SUS e 

problemas no acesso da população aos mesmos. A Tabela 1, a seguir, mostra 
o número de propostas aprovadas em relação ao primeiro eixo temático. 

Tabela 1: 1ª Conferência Nacional de Medicamentos e Assistência 
Farmacêutica, propostas para o tema 1, número e percentual, 2005 

N %

Geral 33 10,0

Assistência farmacêutica 62 18,8

Aquisição 9 2,7

Custo/preço dos medicamentos 4 1,2

Educação em saúde 21 6,4

Medicamentos excepcionais, especiais, órfãos... 13 3,9

Financiamento 75 22,7

Legislação/fiscalização 80 24,2

Listas/relação de medicamentos 33 10,0

Total 330 100

Tema Propostas

 
Fonte: Elaboração própria, com base no Relatório da 1ª CNMAF. 

Os dados da Tabela 1 mostram que houve uma grande ênfase em relação aos 
temas relativos à legislação (24,24%) e financiamento (22,73%), possivelmente 

em função do processo de descentralização que vinha ocorrendo, que 
determinava obrigações mas não garantia recursos e infraestrutura. As 

propostas valorizavam a necessidade de ações intersetoriais entre diferentes 
ministérios com atribuições relativas à PNM. Muitas das propostas aprovadas 

estavam relacionadas aos outros eixos temáticos do encontro, sugerindo o 

quanto as propostas relativas a esta política setorial são complexas e 
interdependentes. No encontro foi proposto uma reorientação das políticas de 

medicamentos e de assistência farmacêutica: 

Elaborar/ou orientar a Política Nacional de Medicamentos e 
Assistência Farmacêutica [grifos meus], reorientando as políticas 
estaduais e municipais, explicitando suas diretrizes, competências, 
financiamento, prioridades e linhas estratégicas de atuação, visando 
a garantir a necessidade, segurança, eficácia e qualidade dos 
medicamentos, a promoção do uso racional e o acesso da população 
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àqueles considerados essenciais, fortalecendo-os como parte 
integrante das ações de saúde (BRASIL, 2005: 50). 

Nos anos que se seguiram a I Conferência, houve grande preocupação com a 
definição dos papéis dos entes federativos e a necessidade de se reafirmar as 
diretrizes já instituídas. Tais preocupações levaram a que, oito meses depois 

da I CNMAF, em maio de 2004, o Conselho Nacional de Saúde (CNS) aprovasse 
a Política Nacional de Assistência Farmacêutica (PNAF), que procurou 

redefinir a assistência farmacêutica como: 

[...] conjunto de ações voltadas à promoção, proteção e recuperação 
da saúde, tanto individual como coletivo, tendo o medicamento como 
insumo essencial e visando o acesso e ao seu uso racional. Este 
conjunto envolve a pesquisa, o desenvolvimento e a produção de 
medicamentos e insumos [grifos meus], bem como a sua seleção, 
programação, aquisição, distribuição, dispensação, garantia da 
qualidade dos produtos e serviços, acompanhamento e avaliação de 
sua utilização, na perspectiva da obtenção de resultados concretos e 
da melhoria da qualidade de vida da população (BRASIL, 2004: 1). 

Até então a PNM descrevia como: 

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 
(BRASIL, 1998: item 7.1). 

A partir de sua publicação, as normas e diretrizes da PNAF, além da PNM, 

constituem os elementos da agenda política setorial brasileira. 

2.2.2. Publicação da PNAF: O destaque da assistência farmacêutica 
preconizada pela PNM 

O contexto histórico em que o Conselho Nacional de Saúde aprova esta 

política apresenta intensos desafios para o processo de reorientação da 
assistência farmacêutica em curso, conforme foi observado no relatório da 12ª 
Conferência Nacional de Saúde. Os delegados presentes exigiram medidas de 

fortalecimento para as diretrizes já instituídas pela PNM, sendo destacado, 

como exemplo, o item 14 do capítulo sobre assistência farmacêutica: 
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“Garantir a implementação de uma política de medicamentos que 
responsabilize as três esferas de governo pela efetiva assistência 
farmacêutica, envolvendo todas as etapas do seu ciclo (prescrição, 
dispensação, comercialização de medicamentos e farmacovigilância) 
[...]” (BRASIL, 2004 b)  

Neste mesmo relatório no item 23, quando ainda não havia sido aprovado e 
divulgado uma política nacional de assistência farmacêutica, encontramos: 
“Garantir a inserção dos fitoterápicos validados pelo Ministério da Saúde na 

política nacional de assistência farmacêutica [grifos meus] e de 
medicamentos, inclusive nas ações executadas na atenção básica de saúde.”( 

idem).  

Os princípios e diretrizes da PNAF estão intimamente relacionados aos 
publicados na PNM, segundo Alves: “Parece que essa nova política veio 

ratificar de forma mais detalhada o que já havia sido explicitado nas diretrizes 

básicas da PNM [...]” (2009:148).  

O texto aprovado na PNAF conforme art 1º no item II, transmite uma 
concepção de que esta política passa a ser a diretriz que norteia a formulação 

da politica de medicamentos: 

“[...] deve ser compreendida como política pública norteadora para a 
formulação de políticas setoriais, entre as quais destacam-se as 
políticas de medicamentos, de ciência e tecnologia, de 
desenvolvimento industrial e de formação de recursos humanos, 
dentre outras, garantindo a intersetorialidade inerente ao sistema de 
saúde do país (SUS) e cuja implantação envolve tanto o setor 
público como privado de atenção à saúde;” (BRASIL, 2004 a) 

Neste trabalho, foi destacado no item 2.1 os elementos essenciais para a 
análise da formulação da Política de Medicamentos, como o desenvolvimento 

do potencial científico e tecnológico do país na área; a capacidade de 
regulação e vigilância sanitária; a capacidade de produção de insumos e a 

capacidade de definição dos preços dos medicamentos para tornar viável para 
o sistema de saúde, permitindo que a população tenha acesso aos 

medicamentos. A partir destes elementos a formulação da PNAF deve estar 
compreendida nas diretrizes que envolvem a agenda da Política Nacional de 

Medicamentos.  
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As políticas instituídas a partir da publicação da PNAF trouxeram vários 
avanços neste campo setorial. Segundo Vieira, “A ratificação da PNAF pelo 

Ministério da Saúde recolocou a assistência farmacêutica na agenda do 
Governo Federal” (2008:92).  

Conforme foi abordado nos capítulos anteriores são vários os desafios para 
implementar as diretrizes políticas neste campo setorial. Segundo Bermudez, 

Oliveira e Luiza, “[...] assegurar sustentabilidade aos programas 

implementados, superando os entraves e comprometendo todos os setores 
relacionados à perspectiva da saúde pública.” (2012:682) é um dos maiores 
desafios para a viabilização das Políticas Públicas Brasileiras neste setor. 

2.3. Elementos centrais e consequências das políticas nacionais 

Considerando que o período de publicação da PNAF é recente e existem 
poucos estudos que apresentem a análise política de sua trajetória 

relacionando com os diversos contextos históricos, a partir deste item serão 
identificados os principais elementos centrais das políticas públicas, 

observados ao longo do contexto nacional e que são importantes para o 
processo de descentralização da gestão da assistência farmacêutica, ainda em 

curso. 

Relação Nacional de Medicamentos Essenciais e o parque industrial nacional 

A adoção de uma Relação Nacional de Medicamentos Essenciais é um dos 
instrumentos que guiará as demais orientações estratégicas da agenda da 

PNM, de acordo com o item 3.1: 

“[...] que servirá de base para o direcionamento da produção 
farmacêutica e para o desenvolvimento científico e tecnológico, bem 
como para a definição de listas de medicamentos essenciais nos 
âmbitos estadual e municipal, que deverão ser estabelecidas com o 
apoio do gestor federal e segundo a situação epidemiológica 
respectiva” (BRASIL, 1998). 

A primeira relação foi criada em 1975 e após 1998, a RENAME está na sua 8ª 
edição de 28 de março de 2012, conforme Portaria GM/MS n° 533. (BRASIL, 

2012). A versão anterior – 7ª versão de 2010 – continha 340 itens e na versão 

atual constam 810 itens, indicando um aumento de 238% entre o período de 
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dois anos. O processo de revisão permanente da RENAME é uma prioridade 
para a PNM e deve ser um instrumento de racionalização no âmbito do SUS, 
conforme a política, refletindo “[...] as prioridades nacionais de saúde, bem 
como na segurança, na eficácia terapêutica comprovada, na qualidade e na 

disponibilidade dos produtos” (BRASIL, 1998, item 4.1). A descoberta de 
novos fármacos é um dos fatores que contribuem para a constante revisão da 
RENAME, entretanto, existe uma pressão que deve ser considerada, segundo 

Magalhães et al, “[...] a de Organizações Não Governamentais (ONGs) [para. os 
novos fármacos], e campanhas fabulosas dos laboratórios privados” 

(2011:90).Segundo a recomendação da PNM, a RENAME servirá como base 
para o direcionamento da produção farmacêutica.  

Em 2005, o Ministério da Saúde criou a Rede Brasileira de Produção Pública de 
Medicamentos (RBPPM), formada pelos laboratórios Farmacêuticos oficiais 

(LFO). A principal missão institucional desta Rede é produzir medicamentos da 
RENAME para atender a demanda do SUS, principalmente para atender aos 

programas de saúde pública em AIDS, tuberculose e endemias focais, para os 
quais a produção dos LFO é exclusiva e estratégica. Desde 2008, tem havido 

incremento financeiro pelo Estado na RBPPM, entretanto, existe uma 
defasagem importante entre os laboratórios do setor privado e os da RBPPM, 

tanto no campo tecnológico, como no de processos e produtos (MAGALHÃES, 
ANTUNES e BOECHAT, 2011). 

Gadelha chama a atenção, no entanto, para o desenvolvimento insuficiente 
tanto da indústria de medicamentos, quanto da “capacidade de geração de 

conhecimento e de inovação” no país que colocam “desafios importantes para 
a prestação [... dos] serviços de saúde” (2012: 83). Tais desafios têm 

consequências sobre o custo dos medicamentos para o sistema de saúde e 
para a sociedade. 

Como a execução da PNM não conta com apoio adequado tanto da produção 
nacional quanto do esforço de pesquisa e desenvolvimento científico e 
tecnológico, apontado por Gadelha, isto se reflete sobre os gastos com 

medicamentos do Ministério da Saúde, que segundo Vieira e Mendes, têm 

crescido muito mais do que os gastos totais do mesmo. Entre 2002 e 2006, os 
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gastos do Ministério com medicamentos aumentaram em 123,9%, enquanto os 
gastos totais cresceram apenas 9,6% (2007: 9). Na mesma linha, (Gadelha) 

mostra que entre 2002 e 2011, os gastos com medicamentos passaram de 5,8% 
para 12,1% do total dos gastos do Ministério, tendo havido um pico de 13,5%, 

em 2008 (2012: 84). 

Esse aumento de gastos do Ministério com medicamentos não foi uniforme 
para os diferentes componentes da política de assistência farmacêutica, o que 

é revelador em relação a possíveis lacunas da execução da PNM. Segundo 
Vieira e Mendes, os gastos com medicamentos utilizados na atenção básica 
cresceram 62%, enquanto os gastos com “o Programa de Medicamentos de 

Dispensação em Caráter Excepcional (PMDCE), destinado ao atendimento de 
pacientes com doenças crônicas ou raras [... tiveram um] aumento real de 

159%” (2007: 10-11). Já quanto aos medicamentos antirretrovirais, em relação 
aos quais o país tinha uma política específica no que se refere à produção e 

aos preços, houve, no mesmo período, um aumento real de 51,1%. (idem: 11). 

Tais fatos sugerem que o aumento de gastos com medicamentos para a 
atenção básica que representou cerca de metade do aumento total de gastos 

com medicamentos, acompanhou o mesmo período no qual ocorreu uma 
grande expansão da Saúde da Família, demonstrando uma integração entre a 

PNAF e a ESF. Pode-se dizer que, entre os medicamentos para a atenção 
básica, há uma proporção menor de produtos protegidos por patentes do que 
nos outros componentes mencionados da PNAF, o que permite uma produção 
interna maior por laboratórios oficiais ou produtores de genéricos, reduzindo o 

custo de aquisição dos mesmos. 

Quando se compara os gastos com medicamentos excepcionais e os 
medicamentos antiretrovirais, verifica-se um aumento em proporções maiores 
dos PMDCE em relação aos de AIDS. Essa distinção talvez possa ser explicada 

pelo fato de não haver política no país para os primeiros, o que deixa o país 
mais vulnerável às multinacionais e às disposições internacionais de proteção 

de direitos intelectuais quanto aos mecanismos de formação de preços. 
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Atenção Farmacêutica e uso racional de medicamentos 

A PNAF estabeleceu como princípio que as ações de Assistência 
Farmacêutica, “[...] envolvem aquelas referentes à Atenção Farmacêutica, 

considerada como um modelo de prática farmacêutica, desenvolvida no 
contexto da Assistência Farmacêutica [...]” (BRASIL, 2004). 

A Atenção Farmacêutica compreende atitudes, valores éticos, 
comportamentos, habilidades, compromissos e corresponsabilidades na 

prevenção de doenças, promoção e recuperação da saúde, de forma integrada 
à equipe de saúde. É a interação direta do farmacêutico com o usuário, 

visando uma farmacoterapia racional e a obtenção de resultados definidos e 
mensuráveis, voltados para a melhoria da qualidade de vida (idem). 

Segundo Vieira (2007), esta prática poderia inserir o farmacêutico na 
assistência integral a saúde, contribuindo para o uso racional dos 

medicamentos no processo de avaliação da terapêutica medicamentosa. 
Através da Portaria GM/MS nº 1.956 de 23 de agosto de 2006, o Ministério da 

Saúde institui o Comitê Nacional para a promoção do Uso Racional de 
Medicamentos, que busca identificar e propor estratégias de articulação, de 
monitoramento e avaliação da promoção do uso racional de medicamentos. 

O processo de reorientação da assistência farmacêutica preconizado pela PNM 
e a introdução da atenção farmacêutica pela PNAF como um processo de 
cuidado no âmbito da assistência, reforçam o foco de que este processo 
deveria estar promovendo o acesso aos medicamentos essenciais com 

qualidade e com uso racional.  

 Recursos humanos para a assistência farmacêutica 

A formação de recursos humanos habilitados para os propósitos das políticas 
públicas para a área exige, desde o início do processo de descentralização, 
iniciativas voltadas a capacitar gestores ao nível municipal. O Departamento 

de Atenção Básica (DAB) e a Secretaria de Políticas de Saúde (SPS) com a 
contribuição da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) realizaram uma 
série de oficinas técnicas, de forma articulada com as secretarias estaduais, 

para o desenvolvimento de competências e habilidades dos recursos 
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humanos, principalmente os farmacêuticos envolvidos na atenção básica nos 
municípios. Fruto desde evento, surgiu as recomendações do livro 

“Assistência Farmacêutica para gestores municipais”, publicado em 2003. As 
legislações com as diretrizes políticas fazem parte do anexo deste livro, 

fornecendo subsídio normativo para o cumprimento das ações (MARIN et al., 
2003). 

Entre o período de 2006 e 2011 foram publicados 19 documentos técnicos, 

entre eles as revisões da RENAME, que servem de orientação técnica para o 
planejamento e execução das políticas relativas a assistência farmacêutica 

(BRASIL, 2012). 

Segundo apresentação da Coordenação Geral de Assistência Farmacêutica do 

Ministério da Saúde, foram investidos cerca de R$ 16.000.000,00 no campo da 
educação, sendo oferecidos mais de 5000 vagas em cursos de formação, nas 

modalidades de especialização, mestrado e pós-graduação a distância, no 
período de 2005 a 2012. (idem). 

Segundo Vieira, apesar das iniciativas de qualificação, muitos problemas ainda 
comprometem a qualidade dos serviços farmacêuticos no SUS. Esta análise 
foi baseada nos dados obtidos no estudo efetuado pelo Ministério da Saúde 

em parceria com a OPAS, sobre avaliação da assistência farmacêutica no 

Brasil e nos relatórios de auditoria efetuados pela Controladoria Geral da 
União, nos municípios entre o período de 2004 e 2006 (VIEIRA, 2008). 

Dispersão no comando da política 

O período em que foi publicada a PNM também foi marcado pela extensa 
diversificação e fragmentação das estruturas institucionais dentro do MS. A 
criação de novas secretarias e as divisões de atribuições entre elas teriam 

contribuído para a fragmentação na condução de políticas nacionais de saúde 
no período (MACHADO, 2007). Possivelmente, como decorrência desse 

processo de fragmentação da política de saúde, existem diversos órgãos 
decisórios na política de medicamentos. Além do próprio Ministério da Saúde 

e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), outros órgãos também 
decidem, como o Conselho Nacional de Saúde (CNS) e a Câmara de Regulação 
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do Mercado de Medicamentos (CMED) 4. Recentemente, por conta da 
judicialização do acesso aos medicamentos, o Conselho Nacional da Justiça 
criou o Fórum Nacional para o monitoramento e resolução das demandas de 

assistência à saúde (BRASIL, Resolução 107/2010). 

A regulação do setor de medicamentos é compartilhada por diversos órgãos. 
A regulação econômica cabe à CMED, criada em 2003 (Decreto no. 4.766), em 

substituição à Câmara de Medicamentos, criada em março de 2001 pela Lei no. 

10.213 e reorganizada em dezembro do mesmo ano pelo Decreto no. 4.045. A 
regulação relativa à segurança cabe à ANVISA e a incorporação de novos 

medicamentos no SUS cabe ao Departamento de Assistência Farmacêutica da 
Secretaria de Ciência Tecnologia e Insumos Estratégicos (SCTIE) do Ministério 

da Saúde. 

No Ministério da Saúde, os órgãos que tomam decisões na área através de 
portarias são o Gabinete do Ministro, a Secretaria de Atenção à Saúde (SAS), a 

Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos (SCTIE) e a 

Secretaria de Políticas de Saúde (SPS). A Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (ANVISA), agência reguladora do Ministério da Saúde, também emite 

portarias e resoluções na sua área. Além desses órgãos do Executivo, 
participam da elaboração da política o Conselho Nacional de Saúde (CNS) e a 

Comissão Intergestores Tripartite (CIT). Como se pode ver, há um número 
significativo de órgãos envolvidos na Política, dentro e fora do Ministério da 

Saúde, o que certamente pode dificultar a articulação e o direcionamento das 
linhas estratégicas de atuação do setor de medicamentos. 

No Ministério da Saúde, a assistência farmacêutica é de responsabilidade do 
Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos (DAF), 
ligado à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos (SCTIE). 

Este departamento possui três coordenações gerais: a de assistência 

farmacêutica básica, a de medicamentos estratégicos e a do componente 
especializado. As atividades que competem à Coordenação-Geral de 

                                            
4  Órgão colegiado integrado pelos ministros da Saúde, Casa Civil, Justiça, Fazenda e do 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, criado pelo Decreto no. 4.766/2003 (BRASIL, 2003) 

que emite orientações interpretativas sobre a legislação. 
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Assistência Farmacêutica Básica dizem respeito ao acompanhamento e 
implementação das políticas de medicamentos e de assistência farmacêutica 

relativas ao CBAF. Ao Departamento de Atenção Básica, ligado à Secretaria de 
Atenção à Saúde (SAS), cabe também “[...] a responsabilidade de promover e 
coordenar a organização da assistência farmacêutica no âmbito da atenção 

básica em saúde” (BRASIL, 2010a: 193). Pode-se dizer, neste sentido, que há 
um conflito de atribuições entre esses órgãos. Além deles, o Gabinete do 

Ministro publica normas gerais para a área. 

Os próximos temas pretendem elucidar os elementos encontrados na revisão 
da literatura e que foram importantes para a compreensão dos caminhos da 
assistência farmacêutica no Brasil. Foram observados três fenômenos que 
afetaram e ainda afetam os rumos da política: judicialização do acesso aos 
medicamentos; o impacto das normas públicas da área na gestão das três 

esferas de governo e a introdução de projetos específicos de governo, como a 
Farmácia Popular.  

2.3.1. Descentralização e fragmentação da gestão: a atenção repartida 

Segundo Abrucio apud Machado, algumas questões são primordias nos 
processos de descentralização pois exigem “[...] a construção de capacidades 

tanto dos governos subnacionais quanto do governo nacional, que deve se 
habilitar para o repasse de funções e o exercício de um papel coordenador” 
(2007:74). Na PNM, a divisão de atribuições e responsabilidades entre as três 

esferas de governo estava estabelecida, sendo a “prioridade maior do 
Ministério da Saúde a descentralização plena do processo de aquisição e 

distribuição de medicamentos” (BRASIL, 1998:16). 

As diretrizes estabelecidas no processo de reorientação da assistência 
farmacêutica previa a inserção desta política no processo de descentralização 

vigente no SUS, ações coordenadas de padronização de medicamentos e o 

planejamento deste processo, adequando, ao longo do percurso, os papéis e 
responsabilidades entre as três esferas de gestão. Essa divisão de atribuições 
e responsabilidades entre as três esferas de governo gerou uma extensa trama 
de normas e programas que contribuíram para tornar mais complexa a gestão 

da assistência farmacêutica. Segundo Santos-Pinto et al., “[...] os 
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constrangimentos de gestão e orçamentários precipitaram o estabelecimento 
de multiplicidade de regras ao longo do tempo, causando indefinição ao invés 

de esclarecimento quanto às responsabilidades de provisão.” (2011:2964). 

Até o ano de 2003, somente 30% dos estados brasileiros possuíam um setor 
específico de assistência farmacêutica, quando foi criado o Departamento de 

Assistência Farmacêutica (DAF) do Ministério da Saúde, subordinado a 
Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos (OPAS, 2005; PEPE 

et al., 2010). Considerando que mais de 70% dos municípios são de pequeno 
porte (RODRIGUES e SANTOS, 2011: 104), é razoável supor que muitos poucos 

tivessem, nessa época, estruturas organizadas para o provimento das 
diretrizes políticas da assistência farmacêutica. 

Segundo Pepe et al., a partir de 2003 começou a haver “[...] maior expressão e 
atuação ativa dos entes federativos no cumprimento das diretrizes da PNM e 
da PNAF” (2010:2407). Em linhas gerais, as atribuições das três esferas de 

governo podem ser sintetizadas da seguinte forma:  

 O gestor federal tem como uma de suas responsabilidades organizar e 

desenvolver ações relacionadas às prioridades estabelecidas na PNM, além 

da aquisição de medicamentos em situações especiais;  

 O gestor estadual desenvolve ações que buscam dar sustentação aos 

municípios e são responsáveis pela aquisição de medicamentos excepcionais;  

 O gestor municipal desenvolve todas as ações de dispensação de  

medicamentos básicos (BRASIL, 2010). 

A Portaria GM/MS n° 2.084, de 28 de outubro de 2005, introduz novos 

mecanismos e responsabilidades para o financiamento da Assistência 
Farmacêutica na Atenção Básica, passando a estabelecer o elenco de 

medicamentos e produtos para a atenção básica, divididos em componente 
estratégico e componente descentralizado. O componente estratégico é o 

conjunto de medicamentos e produtos cuja responsabilidade pelo 
financiamento e/ou aquisição é do Ministério da Saúde. O Componente 
descentralizado é o conjunto de medicamentos cujo financiamento é 

responsabilidade das três esferas de gestão do Sistema Único de Saúde e a 

sua aquisição é de responsabilidade dos estados, dos municípios e do Distrito 
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Federal, conforme pactuação nas respectivas Comissões Intergestores 
Bipartites. Esta Portaria introduz então dois mecanismos de financiamento 

para a atenção básica: O IAFB continua sendo de responsabilidade 
compartilhada entres as três esferas para o componente descentralizado, 

aumentando o valor de repasse da seguinte forma: União - R$1,00 para R$ 1,65 
e Estados e Municípios - mínimo de R$ 0,50 para R$ 1,00 cada, com base no 

número de habitante/ano. O Financiamento estratégico para assistência 

farmacêutica na atenção básica teria recursos do Ministério da Saúde 
destinados à aquisição dos medicamentos e produtos definidos no 

Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica Básica. A proposta 
desmembrava valores e medicamentos por grupo terapêutico, definidos como 

Componente Estratégicos de uso na atenção básica: Hipertensão arterial e 
diabetes (R$ 1,15 hab/ano), Asma e Rinite (R$ 0,95 hab/ano); Insulina (R$0,90 
hab/ano); Saúde da Mulher (R$0,26 hab/ano); Nutrição e Alimentação (R$ 0,10 

hab/ano) e Controle ao Tabagismo (R$0,13 hab/ano). 

Na referida Portaria, é regulamentada a aplicação dos recursos do 
financiamento destes novos componentes para a assistência farmacêutica na 

atenção básica, sendo que a supervisão, acompanhamento e avaliação 
sistemática serão efetuados pelo Ministério da Saúde, e pelas Secretarias 

Estaduais e Municipais de Saúde, através dos relatórios gerenciais gerados 
pelo Sistema Informatizado para acompanhamento e execução do 

Financiamento da Atenção Básica (SIFAB). Esta Portaria reforça a importância 
da estruturação de um planejamento para a política de assistência 

farmacêutica local em conjunto com a política de saúde, de acordo com esta 
norma: 

“Os Planos Municipais e os Estaduais de Assistência Farmacêutica 
são instrumentos imprescindíveis ao monitoramento e avaliação do 
desenvolvimento da Assistência Farmacêutica na Atenção Básica, 
devendo ser coerentes com a Política Nacional de Medicamentos e 
Política Nacional de Assistência Farmacêutica, com periodicidade 
igual aos respectivos Planos de Saúde, com revisões anuais” 
(BRASIL, 2005, art.42) 

Em 2006, o Pacto pela Saúde (Portaria GM/MS n° 3999/2006) estabeleceu 
diferentes blocos de financiamento do SUS, reorganizando a forma de repasse 
dos recursos federais para o financiamento do SUS. Entre eles foi estabelecido 
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o Bloco de Financiamento de Assistência Farmacêutica. A Portaria GM/MS n° 
204, de 29 de janeiro de 2007, regulamentou a forma de transferência dos 

recursos federais, que estabelece três componentes do bloco de 
financiamento da Assistência Farmacêutica: o básico, o estratégico e o 

especializado (BRASIL, 2011).  

O Componente básico para a assistência farmacêutica no âmbito da atenção 
básica está regulamentado pela Portaria GM/MS n.º 4217, de 28 de dezembro 

de 2010. Nesta Portaria, o componente básico é de responsabilidade das três 
esferas de gestão, sendo aplicados os seguintes valores de contrapartida: 

União R$ 5,10 e Estados e Municípios o valor mínimo R$ 1, 86 por 
habitante/ano. Esta norma especifica que o financiamento do componente 

básico deve ser para aquisição dos medicamentos constantes nos: 

1)  Anexo I - Fármacos com aquisição pelos municípios, Distrito Federal e/ou 

estados, conforme pactuação nas Comissões Intergestores Bipartite e 

financiamento tripartite; 

2)  Anexo II - Medicamentos fitoterápicos e homeopáticos com aquisição pelos 

municípios, Distrito Federal e/ou Estados, conforme pactuação nas Comissões 

Intergestores Bipartite e financiamento tripartite 

3)  Anexo III - Fármacos a serem disponibilizados pelos municípios e Distrito 

Federal para atendimento das linhas de cuidado do Componente 

Especializado da Assistência Farmacêutica, e outras doenças no âmbito da 

atenção básica. 

A premissa técnica para efeito de financiamento permite que sejam custeados 
por este recurso os medicamentos constantes nos elencos estaduais e 
municipais utilizados para a atenção básica, todos referenciados pela 7ª 
edição da RENAME, contendo 310 itens, enquanto que os medicamentos 
necessários para demandas epidemiológicas locais que não estiverem na 

RENAME devem ser custeados com recursos próprios dos municípios 
(BRASIL, 2010). 

Esta norma introduz, pela primeira vez, a possibilidade de equipar as 
farmácias locais com componente relativo a estruturação – uma das propostas 
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da I CNMAF. O recurso financeiro para esta finalidade permite que as 
secretarias municipais de saúde possam investir 15 % da soma dos valores 

das contrapartidas estaduais e municipais para este propósito, conforme 
definido em art 5° da referida Portaria (BRASIL, 2010). 

A Portaria GM/MS n° 4.217/2010 estabelece que os estados e municípios 
“devem estabelecer elencos de medicamentos a serem custeados com os 

recursos tripartites deste Componente da Assistência Farmacêutica” (Art. 3, § 

3, II). 

Além deste suporte, o Ministério da Saúde disponibiliza aos municípios o 
Sistema Nacional de Gestão da Assistência Farmacêutica (HORUS), para fins 

de controle logístico do estoque de medicamentos (BRASIL, 2010). Outro 

projeto lançado recentemente pelo governo federal é o Qualifar-SUS, que 
pretende qualificar a assistência farmacêutica do SUS nos municípios com 
população de extrema pobreza através de recurso de custeio para o eixo 

estrutura. Este fato sugere um grande investimento recente do MS, no quesito 

estrutura, como componente fundamental para a implantação de políticas 
públicas relativas a assistência farmacêutica. (Portaria GM/MS nº 1.214 de 14 

de junho de 2012). 

Os municípios são os “agentes executivos da PNAF” no sentido de que a 

dispensação de medicamentos da atenção básica são de sua 
responsabilidade. Para cumprir com esse papel, além de elaborar o 

planejamento local, o município tem de organizar a política de assistência 
farmacêutica através de um verdadeiro pacto de negociação com os demais 

entes federativos.  

Além disso, para executar essas ações o município precisa levar em conta 
diferentes fenômenos da conjuntura nacional e estadual que interferem no 

contexto local, como: a judicialização; o efetivo fornecimento dos 

medicamentos de responsabilidade das outras esferas; os medicamentos para 
a atenção básica de acordo com sua capacidade local; as possíveis influências 

migratórias das necessidades de municípios vizinhos, além dos outros 
programas que possam interferir no seu planejamento, como as farmácias das 

UPAS e o Programa Farmácia Popular. 
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As ações de planejamento desta política devem compreender todos os 
processos interligados e sequenciais, fundamentais para atingir os resultados 
desejados. Estas ações compreendem o “ciclo da assistência farmacêutica” 

(ver Figura 2, a seguir). 

Vários trabalhos apontam que as condições da assistência farmacêutica nos 
municípios ainda estão muito elementares, dificultando que esses entes 
públicos possam ser agentes executores de fato desta política setorial. 

Segundo Barreto e Guimarães (2010), um dos problemas é a falta de 
elaboração do “Plano Municipal de Assistência Farmacêutica”, exigido pelas 

normas para a área. Tais planos devem envolver os diversos atores 
estratégicos que respondem pela coordenação de programas e projetos de 

saúde do município, inclusive farmacêuticos. Segundo Alencar e Nascimento 
(2011), as ações das Comissões de Farmácia e Terapêutica geralmente não 

estão baseadas em diagnósticos locais, nem guardam relação com as diversas 
etapas do ciclo da assistência farmacêutica. Oliveira, Assis e Barboni, 

demonstram que 84,6% das 23 unidades básicas de saúde, em um município 
da Bahia, com mais de 130 mil habitantes, não dispunham de local adequado 

para dispensação e armazenamento de medicamentos (2010: 853). 

Figura 2: Ciclo da assistência farmacêutica e elementos estruturantes 
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Fonte: Elaborado pela própria, adaptado de OLIVEIRA, BERMUDEZ e OSORIO-DE-
CASTRO, 2007. 

Bernardi, Bierberbac e Thomé (2006) avaliaram a assistência farmacêutica 
municipal de uma mesma Coordenação Regional de Saúde (17ª CRS) do 

Estado do Rio Grande do Sul, encontrando ausência do profissional 
farmacêutico habilitado para o exercício das atividades da assistência em 75% 
dos municípios. Já Blatt e Farias que estudaram a gestão dos medicamentos 
excepcionais, apontaram formas diferentes de acesso e organização deste 

componente nos estados, assinalando diferenças importantes que devem ser 
repensadas no planejamento logístico e de infraestrutura (2007). 

Silva (2011) encontrou em sua pesquisa que, na percepção da população em 
três municípios fluminenses, a assistência farmacêutica é compreendida 

meramente como a oferta de medicamentos. Conforme foi abordado 
anteriormente, os processos relativos à atenção farmacêutica que poderiam 
assegurar o uso racional de medicamentos como: pertinência da prescrição; 

orientação de utilização adequada dos medicamentos e possibilidade de 

efeitos adversos não estão na pauta da gestão municipal. Outro fator 
importante de sua pesquisa foi a percepção dos atores entrevistados sobre o 

excesso de burocracia das normas instituídas como exigência de laudos, 
exames, imagens, receitas e demais documentos estabelecidos nos fluxos 

para o acesso ao componente especializado. 

Na análise realizada por Vieira e Zucchi (2011) sobre os gastos com aquisição 
de medicamentos feita pelas diferentes esferas de governo, foi encontrado nos 
municípios um gasto per capita inversamente proporcional ao tamanho da sua 

população, ou seja, quanto menores os municípios, maiores os gastos per 

capita como ilustrado na Figura 3, a seguir. Tal situação decorre 
possivelmente da precariedade da estrutura farmacêutica desses municípios e 

do pequeno poder de compra para o mercado farmacêutico, como mostrado 
anteriormente. 
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Figura 3: Média e mediana das aplicações diretas per capita de Municípios para a 

aquisição de medicamentos. Brasil, 2009. 

 
Fonte: Vieira e Zucchi, 2011: 910. 

Além dos problemas da conjuntura dos municípios, estes não contam, em 
geral, com apoio dos estados, uma vez que poucos destes definem e 

estruturam políticas estaduais de assistência farmacêutica (CONASS, 2011). 

Em relação à assistência farmacêutica no Estado do Rio de Janeiro, pode se 

dizer que este ente não assumiu uma postura muito ativa que tivesse grande 
influência nos municípios. As principais iniciativas do Estado percebidas 
foram a aprovação, em setembro de 1999, do Plano Estadual da AFB, que 

previa repasse de recursos para os municípios (2004: 29), seguido da criação 

do Programa “O Rio tem Remédio”, que repassava para os municípios o 
equivalente à contrapartida estadual prevista no IAFB em medicamentos. O 

Estado repassava 17 dos 46 itens de uma lista básica de medicamentos 
estabelecida com os municípios. Esses 17 medicamentos eram produzidos 
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pelo Instituto Vital Brazil, laboratório público pertencente ao governo do 
Estado (RIO DE JANEIRO, 1999). 

O processo de descentralização da gestão da assistência farmacêutica ainda 

não superou a lógica da fragmentação da área, ou seja, o foco nas ações de 
aquisição, armazenamento e distribuição (VIEIRA, 2008). A União, os estados e 

os municípios, que são responsáveis por este processo, precisam garantir a 
integração das políticas desta área, de forma que seja possível a criação de 

pactos e redes de prioridades em torno dos objetivos das PNAF e PNM. 

2.3.2. Judicialização do acesso aos medicamentos: uma consequência das 
políticas? 

Um dos fenômenos complexos do campo da saúde que tem conformado e 

alterado o padrão de relacionamento entre os poderes públicos – 
particularmente entre o Judiciário e Executivo – e destes com a sociedade é a 
judicialização do acesso aos bens e serviços de saúde. Tal fenômeno tem a 

ver com o número crescente de ações judiciais que buscam garantir os 

direitos à saúde, sendo mais expressivos os processos relativos aos 
medicamentos (SANT’ANA, 2011). Segundo Teixeira (2011), na visão do 

Judiciário, as falhas no funcionamento do Executivo na prestação de serviços 
de saúde têm transferido para aquele poder a responsabilidade em garantir o 

acesso aos bens e serviços de saúde. 

O período compreendido entre a implantação do processo de descentralização 
da assistência farmacêutica (1999) e a publicação da PNAF (2004) condiz com 

um aumento do número de ações judiciais em busca do acesso a 
medicamentos. Levantamentos iniciais mostravam uma demanda expressiva 

relativa aos medicamentos utilizados na atenção básica (MESSEDER, OSORIO 
DE CASTRO e LUIZA, 2005; ROMERO, 2008; e PEREIRA ET al., 2010). 

Conforme abordado anteriormente, este período foi marcado pela implantação 

do processo de descentralização da assistência farmacêutica. 

No relatório da ICNMAF pode-se verificar que o ‘fenômeno da judicialização’, já 
preocupava os participantes: 
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Propor a interlocução intersetorial com todas as instâncias do País 
envolvidas com os medicamentos (incluindo as Secretarias 
Estaduais e Municipais de Saúde), principalmente com o Poder 
Judiciário/ Ministério Público, para discutir sobre os princípios da 
universalidade e equidade do acesso a medicamentos, critérios 
técnicos de acesso e sustentabilidade do SUS (BRASIL, 2005: 48). 

Estudos recentes demonstram que este fenômeno continua afetando 
gravemente a gestão da assistência farmacêutica e abrangendo medicamentos 

das mais variadas classes terapêuticas, principalmente as de custo mais 
elevado e os medicamentos que não constam em listas dos programas 

públicos (PEPE et al, 2010; SANT’ANA; 2011; MARÇAL, 2012). Para que se 
tenha uma ideia do impacto das ações judiciais relativas a medicamentos de 

custo elevado, basta dizer que um estudo sobre medicamentos para uma 
doença genética rara fora dos programas da política de assistência 

farmacêutica do Ministério da Saúde estimou uma economia de R$ 84 milhões 
para os cofres públicos, caso o Estado regulamentasse os preços dos 

medicamentos para a doença e os incluísse na PNAF (DINIZ et al, 2012: 487). 

Segundo levantamento feito por Barreira (2012), os estudos que analisam o 
fenômeno da judicialização de medicamentos tratam principalmente de origem 

das prescrições médicas, representação jurídica das ações judiciais, 

proporção de medicamentos existentes nas listas de medicamentos 
financiados pelo sistema público, classes terapêuticas mais demandadas e 

perfil do usuário. Manual publicado recentemente sugere uma cesta de 
indicadores para a avaliação e monitoramento das demandas judiciais de 

medicamentos no Brasil, visando subsidiar as políticas públicas na área 
(PEPE, 2011). 

Bonfim chama a atenção para o fato de que a judicialização expressa uma 
série de conflitos de interesses entre os diversos atores envolvidos na PNM, 

conforme a Figura 4, a seguir. 
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Figura 4: Representação dos conflitos de interesse 

 
Fonte: Bonfim, 2008: 155. 

Segundo Chieffi e Barata (2010), a indústria farmacêutica tem influenciado as 
políticas públicas de duas maneiras: buscando incluir os medicamentos nas 

listas de financiamento do SUS – pois como o comprador é o governo, o 
mercado é cativo; e induzindo a demanda via judicialização que pode acelerar 
a aprovação de seu produto junto à autoridade reguladora e ao processo de 

incorporação de novas tecnologias no SUS. Falando do caso da AIDS, Salazar, 
Grou e Scheffer sugerem que a judicialização de medicamentos para AIDS 

pode estar sendo induzida, mesmo que por mecanismos indiretos, pela 
indústria: “[...] a influência do marketing da indústria farmacêutica na demanda 

por medicamentos, seu poder é inegável, não se podendo descartar, inclusive, 
seu reflexo na prescrição e nos pedidos judiciais de antirretrovirais” (2008: 

51). Marçal sugere ainda que “[...] talvez já em consequência do grande 
número de ações judiciais, nos últimos anos, os componentes da assistência 

farmacêutica incluíram diversos itens e a atualização da RENAME e dos PCDTs 
tem sido mais ágil” (2012:66). 

Na perspectiva da Justiça, a separação de responsabilidades entre as três 
esferas de governo, feita pela PNM e pela PNAF, é meramente administrativa, 

pois como é estabelecida por normas infraconstitucionais, está subordinada 
ao direito à saúde, estabelecido pela Constituição Federal (BONFIM, 2008). O 

Judiciário enxerga o Estado como um todo, o que explica que as decisões 
judiciais muitas vezes condenam simultaneamente diferentes esferas a 
fornecerem o mesmo medicamento. Como a legislação brasileira não 
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especifica os direitos à saúde, nem define obrigações do Estado em relação 
aos mesmos, nem os mecanismos de tutela do direito à saúde, as ações 
judiciais são de caráter individual (RODRIGUES e KORNIS, 1999). Para 

contornar essa limitação, uma estratégia da sociedade civil, no caso da AIDS, 
foi a ação judicial coletiva, em litisconsórcio ativo, feita por ONGs, o que 

facilitou a tramitação junto ao Poder judiciário (SALAZAR, GROU E 
SCHEFFER, 2008). 

A negociação entre entes públicos tem permitido a implantação de alternativas 
administrativas para minimizar os problemas decorrentes das ações judiciais, 
como o exemplo do acordo firmado entre a Defensoria Pública e a Secretaria 

de Estado de Saúde do Rio de Janeiro, que passou a absorver nas compras da 
Secretaria os medicamentos das demandas, facilitando as compras e 

reduzindo os custos (PEPE et al., 2010). 

O reflexo do crescimento da judicialização do acesso a bens e serviços de 
saúde também levou o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) a fazer 

recomendação aos tribunais em relação a como proceder no julgamento das 
demandas de assistência à saúde (Recomendação n.o 31) e a criar um “Fórum 

Nacional para monitoramento e resolução das demandas de assistência à 
saúde” (BRASIL, 2010). 

2.3.3. Programa Farmácia Popular: ampliando o acesso aos medicamentos  

Um dos projetos divulgados na campanha eleitoral do Presidente Lula, no seu 
primeiro mandato foi realizado: a criação do Programa da Farmácia Popular do 
Brasil (FREITAS, 2007; MACHADO, 2012). Instituído pelo Decreto n.º 5.090, de 
20 de Maio de 2004, este programa visa assegurar o acesso a medicamentos 
básicos e essenciais a baixo custo, principalmente para os cidadãos que são 
assistidos pela rede privada, instituindo assim o sistema de copagamento. A 
disponibilização do rol de medicamentos “[...] será efetivada em farmácias 

populares, por intermédio de convênios firmados com Estados, Distrito 
Federal, Municípios e hospitais filantrópicos, bem como em rede privada de 

farmácias e drogarias” (BRASIL, 2004, art. 1º). 
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Segundo Santos-Pinto et al. (2010), a análise da oferta de um grupo de 
medicamentos para o programa de diabetes e hipertensão entre as duas 

modalidades do Programa Farmácia Popular do Brasil (FPB-Própria e FPB-
Expansão), encontrou maior disponibilidade dos medicamentos nas farmácias 

que participam do PFPB, podendo justificar a menor organização da 
assistência farmacêutica pelo setor público, como um fator migratório dos 

usuários para esta modalidade de acesso . 

Em outro trabalho, a mesma autora demonstra que atualmente uma grande 
demanda de usuários do SUS utiliza o programa para ter acesso aos seus 

tratamentos, principalmente nas regiões Norte e Nordeste, efetuando o 
seguinte questionamento: “Será esta tendência resultado da percepção dos 

próprios gestores locais de que o PFPB viria como alternativa à ineficiência da 
provisão gratuita?” (2011:2970). Como este Programa é recente, existem 
poucas pesquisas sobre os seus resultados, entretanto, pelo fato deste 

programa focal coexistir paralelamente a uma política pública, suscita dúvidas 

sobre a idéia da equidade, tão cara ao projeto do SUS. Outro fator a considerar 
é o investimento efetuado dos recursos públicos neste setor privado. Os 

dados sobre estes montantes ainda não são divulgados, sendo este um campo 
de pesquisa a ser explorado. Diante de tantos elementos que afetam a gestão 

municipal, este programa torna-se mais um fator a ser considerado no 
planejamento do ciclo da assistência farmacêutica, visto que uma parcela de 

usuários da rede pública está buscando este programa como forma de acesso. 
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3. OBJETIVOS E MÉTODOS 

3.1 Objetivos 

3.1.1. Objetivo geral 

Estudar o processo de formulação da política local a partir das normas 
nacionais, buscando identificar e analisar sua contribuição no 

desenvolvimento da assistência farmacêutica 

3.1.2. Objetivos Específicos 

 Identificar e analisar o papel desempenhado pelas instituições, atores sociais e 

organizações da esfera municipal que tiveram influência no desenvolvimento 

da política local; 

 Identificar e analisar outros elementos da esfera nacional e estadual que 

tenham influenciado a formulação e a implantação da política de assistência 

farmacêutica municipal; 

 Identificar e analisar os elementos do contexto histórico local que conformaram 

a trajetória da política no Município. 

3.2. Abordagem teórica – neoinstitucionalismo histórico 

Como se trata de um estudo de política pública – a assistência farmacêutica – 

a escolha do método foi direcionada para a análise deste tipo de política. 
Encontrei instrumental adequado no campo das ciências sociais, no qual se 

desenvolveu, em meados da década de 80, o modelo analítico do 
neoinstitucionalismo histórico. Este modelo procura apoiar a análise do 

processo de formulação e de implantação das políticas públicas, levando em 
consideração a relação entre o Estado e a sociedade, procurando identificar as 

instituições, os atores sociais e as arenas decisórias que interferem nas 
mesmas. O método defende, ainda, que a análise leve em consideração o 

processo histórico no qual se dá o processo de definição e implantação das 
políticas. Para o neoinstitucionalismo histórico “[...] o Estado é parte da 

sociedade e pode, portanto, em certos casos, ser influenciado por ela em 
maior grau do que a influencia” (ROCHA, 2005: 16). O neoinstitucionalismo 
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histórico chama a atenção para a importância da análise das relações entre as 
instituições sociais, formais e informais, e a influência sobre as decisões dos 

atores sociais e do Estado.  

Por esta perspectiva de análise, as instituições constituem as regras do jogo 
em uma sociedade ou os constrangimentos formais e informais que moldam 
as ações humanas, num período histórico concreto, não se confundindo com 
as organizações (NORTH, 2011). Outra acepção um tanto semelhante é a de 

Thelen e Steinmo (2002), para a qual os institucionalistas estão interessados 
no conjunto das instituições estatais e sociais que moldam (shape) a forma 

com que os atores políticos definem seus interesses e estruturam suas 
relações políticas com outros grupos. Portanto as instituições são, 

principalmente, os elementos culturais que afetam o processo da formulação e 
implantação das políticas públicas, além de influenciarem os interesses da 

sociedade civil, constrangindo ou conformando suas estratégias e objetivos 
(SCKOPOL, 1995). Embora sejam essencialmente as instituições que 

conformam, delimitam ou constrangem o jogo político e as posições dos 
diferentes atores, estes também podem influenciar e modificar as próprias 

instituições.  

Para esta corrente, o Estado é mais do que um mero representante de classes 
ou interesses sociais, ele tem certa autonomia em relação àqueles. Os 

próprios funcionários estatais podem ser vistos como atores em determinadas 
situações, com agenda própria, influenciando diretamente as políticas 

públicas, fenômeno conhecido por ‘insulamento burocrático’ (MARQUES, 

1997; FREY, 2000; ARRETCHE, 2007). Segundo Rocha, “O poder político dos 
grupos de interesse e das classes depende, em grande medida, das estruturas 
e capacidades do Estado. E só o exame de cada caso específico pode definir o 
grau de ‘insulamento’ que cada Estado possui.” (2005:15). Segundo Evans, um 

Estado muito mais inserido na sociedade que insulado, “exige inteligência 
acurada, inventividade, repartições ágeis e respostas elaboradas a uma 

realidade econômica mutável” (1993:119). 

Outro componente importante do neoinstitucionalismo histórico é a 

consideração das agendas políticas ou governamentais. Conforme Kingdon, 
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“[...] a agenda governamental é a relação de temas ou problemas que 
mobilizam seriamente a atenção de governadores e pessoas a eles associadas 
em determinado momento” (apud Machado, 2011: 523). A perspectiva analítica 

do neoinstitucionalismo fornece elementos que permitem analisar a agenda 
política relativa à assistência farmacêutica no âmbito da atenção básica e suas 

alterações ao longo do tempo, desde a publicação da PNM, e como as 
instituições afetaram o comportamento e decisões dos atores. Segundo 

Marques, “ os autores dessa corrente concordam que as instituições 
estruturam as situações em que os atores se encontram, alterando suas 

estratégias” (1997:77). 

É fundamental destacar a preocupação desta perspectiva metodológica com o 
contexto histórico, com o processo de transformações permanentes que afeta 

o jogo institucional e o posicionamento dos diferentes atores envolvidos 
(LIMA, MACHADO e GERAISSI, 2011; MACHADO, BAPTISTA e NOGUEIRA, 

2011). Desta forma, é essencial a consideração do processo histórico em que 

se dá a disputa política entre os diferentes atores no processo de formulação e 
implantação das políticas públicas. Segundo Hochman: “Essa adjetivação 

[histórico] remete ao conceito de dependência de trajetória” (2010:136).  

Desta forma, este trabalho procurou levar em conta as variáveis relacionadas 
às condições político-institucionais, as diversas dimensões do contexto local, 
a identificação de atores estratégicos, as arenas de decisão existentes, o papel 

central desempenhado pelo Estado e as relações estabelecidas com a 
sociedade. Estes elementos buscam ser identificados ao longo deste trabalho, 

no nível municipal. A adequação da escolha da perspectiva metodológica 
adotada neste trabalho é corroborada por diversos outros estudos sobre as 
políticas públicas de saúde brasileiras, com base no neoinstitucionalismo 
histórico, como é o caso de Santos e Gerschman (2004), Arretche (2005), 

Gerschman e Santos (2006), Machado et al. (2010), Castro e Machado (2010), 
França e Costa (2011) e Lima et al. (2012). 
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3.3. Métodos e procedimentos 

3.3.1 Tipo de estudo e opções metodológicas 

Como o tema da política local de assistência farmacêutica ainda é 
relativamente pouco estudado, este estudo não pôde contar com apoio amplo 
na literatura existente. Pode-se dizer, desta forma, que o estudo teve caráter 

exploratório e qualitativo, conduzindo à opção pelo estudo de caso. Segundo 
Yin, “ O uso de múltiplas fontes de evidência nos estudos de caso permite que 

o investigador aborde uma variação maior de aspectos históricos e 
comportamentais” (2012:143) A triangulação dos dados visa apoiar os fatos e 

evidências encontrados na pesquisa, através das diversas fontes de 
informação. Foram utilizados e analisados eventualmente alguns dados 

quantitativos, principalmente sobre o financiamento da assistência 
farmacêutica no Município, o que não é suficiente para considerar este estudo 

como um estudo quantitativo ou quali-quantitativo. 

3.3.2. Estudo de caso 

Esta pesquisa consiste num estudo de caso sobre a política de assistência 
farmacêutica desenvolvida no Município de Petrópolis, entre os anos de 2000 e 
2011, que corresponde ao período de implantação das Políticas Nacionais de 

Medicamentos e de Assistência Farmacêutica. Segundo Schramm, o estudo de 
caso “[...] tenta iluminar uma decisão ou um conjunto de decisões: por que 

elas são tomadas, como elas são implementadas e com que resultado” (apud 
YIN, 2011: 38). Como o estudo visava analisar um processo concreto de 

implantação local de política pública, que envolve decisões, a forma pela qual 
foram tomadas e implantadas, a escolha do estudo de caso é adequada. 

Tal método envolve análise intensiva de múltiplos ou de um único caso, 
utilizando descrições detalhadas e o entendimento do relacionamento entre 

diferentes elementos ou atores envolvidos na situação estudada, constituindo-
se num método essencialmente qualitativo (BOYD & STASCH, 1985, apud 

CAMPOMAR, 1991: 96). Alguns autores (YIN, 1989, apud BRESSAN, 2000: 2; e 
VENTURA, 2007: 384) chamam a atenção para o fato de o método ser útil para 
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estudos de situações complexas e contemporâneas, bem delimitadas e 
contextualizadas, como é o caso deste trabalho. 

3.3.3. Cenário do estudo 

A escolha do município de Petrópolis se justifica em função dos seguintes 
elementos: 1) o período de continuidade da gestão na Divisão de Farmácia da 

Secretaria Municipal de Saúde (SMS), que esteve a cargo da mesma 
funcionária ao longo de 20 anos, compreendendo todo o período em estudo; 2) 

a existência de um ‘dossiê’ da Divisão que contém todas as normas federais 
sobre a PNAF a partir de 2008 e os documentos internos do município, como 

atas de reuniões e descrições dos processos administrativos; 3) o Município é 
um dos pólos de dispensação de medicamentos especializados no Estado do 
Rio de Janeiro; 4) trata-se, segundo estudo coordenado por Pepe (2011), de 
um dos únicos quatro municípios do Estado que têm legislação municipal 

sobre a política de assistência farmacêutica local – os outros são: Campo dos 
Goytacazes; Duque de Caxias; Resende e Rio de Janeiro; e 5) a Divisão de 

Farmácia permitiu o acesso a todos os documentos para a realização da 
pesquisa. O caso escolhido reunia, portanto, condições particulares e muito 

propícias para o estudo. 

Figura 5: Região Serrana do Rio de Janeiro, evolução do PIB per capita, 

2004 a 2009 
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Fonte: Rio de Janeiro, 2011: 69 

Petrópolis tinha, em 2010, uma população de 295.917 habitantes, 
correspondente a 36,7% do contingente da Região Serrana, onde está 

localizado. Neste mesmo ano, possuía uma das maiores taxas de urbanização 
do Estado (IBGE; acesso em 11/12/12). A renda domiciliar per capita mensal é 
de R$891,61, abaixo da média do Estado do Rio de Janeiro que é de R$993,21 

(RIO DE JANEIRO, 2011). Em termos do PIB per capita, (R$ 18.504,77), o 
Município é o 24º do Estado e o segundo da Região Serrana (ver Figura 5, 

acima) 

Petrópolis conta com 44 postos de saúde, sendo 17 com PSF, além de dois 
hospitais municipais (Alcides Carneiro e Dr. Nelson de Sá Earp), duas UPAS e 
várias unidades ambulatoriais com especialidades médicas, listadas a seguir: 

 Centro Odontológico;  

 Serviço de Urologia da Clínica Fragoso Borges (urologia) 

 Instituto Roberto Costa (homeopatia) 

 Departamento de Doenças Infecto parasitárias (DIP) (infectologia); 

 Centro de Saúde com várias especialidades (cardiologia gestante e infantil, 

dermatologia, endocrinologia infantil, gastro infantil, homeopatia, mastologia, 

nefrologia adulta e infantil e oftalmologia); 
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 Ambulatório HAC (angiologia, cardiologia, cirurgia pediátrica, dermatologia, 

gastro adulto, mastologia, oftalmologia, otorrino, pneumologia, proctologia e 

urologia); 

 Ambulatório Escola (alergista e endocrinologista infantil, dermatologia, 

oftalmologia, psiquiatria e otorrino); 

 Centro de especialidades (alergista, angiologia, cardiologia, dermatologia, 

fisiatra, gastro adulto, geriatria, homeopatia, nefrologia adulto, neurologia e 

otorrino). 

3.3.4. Fontes e coleta de dados 

A pesquisa envolveu as seguintes fontes: 

 Normas federais sobre as políticas nacionais: medicamentos e de assistência 

farmacêutica; 

 Legislação municipal de Petrópolis sobre o tema; 

 Atas de reuniões do Conselho Municipal de Saúde (CMS); 

 Documentos emitidos pela Divisão de Farmácia da Secretaria Municipal de 

Petrópolis e outros órgãos do poder público local; 

 Registros de arquivos do serviço da Divisão de Farmácia, apresentações para 

o CMS, estatísticas do setor, que não tiveram nenhum propósito externo além 

de sistematizar informações para a gestão; 

 Dados administrativos e financeiros relativos à assistência farmacêutica 

municipal e; 

 16 entrevistas semiestruturadas com os atores selecionados em três grupos: 

Gestores (I), Farmacêuticos (II) e Assistentes da SMS (III). Ver roteiro básico 

no Apêndice 1. 

3.3.5. Análise dos dados 

A análise considerou os elementos da abordagem teórica utilizada, buscando 
identificar as relações entre os mesmos, bem como a influência das normas 

nacionais e estaduais sobre a gestão local e a identificação dos atores sociais 
que participaram da formulação e implantação da assistência farmacêutica e 

as características do contexto local no desenvolvimento dessa política, ao 
longo do recorte temporal estabelecido. Buscou-se também identificar os 
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diversos componentes do ciclo da assistência farmacêutica (ver Figura 2). 
Esses elementos foram obtidos através das diferentes fontes de dados e as 

evidências foram estabelecidas por triangulação. 

Todos esses aspectos foram relacionados com o contexto nacional de 
formulação e implantação da PNAF, que associados com os elementos 
analisados no nível local permitiram a identificação de três conjunturas 

distintas: 

 Período crítico inicial (de 2000 a 2004) – corresponde ao primeiro ano de 
vigência do IAFB até o primeiro ano da publicação da Lei Municipal nº 

6.029/ 2003, que instituiu o ‘Programa de distribuição gratuita de 
medicamentos para população carente’5 (PETRÓPOLIS, 2003). Para fins 

de compreensão, ao longo do texto, de Programa de Mandados Judiciais 
e Processos administrativos (PMJPA). 

 Período de construção (de 2005 a 2007) – marcado pelo aprendizado 
adquirido no desenvolvimento da DIFARM, visando atender os 

processos relativos ao programa de distribuição gratuita de 
medicamentos para população carente, sob forte influência do aumento 
dos processos judiciais de acesso a medicamentos no Município, como 

também, pelo aumento da cobertura populacional nos programas de 

saúde e pela introdução neste cenário do programa Farmácia Popular do 
Brasil. 

 Período de consolidação (de 2008 a 2011) – identificado pela redução do 
crescimento dos processos administrativos e judiciais de acesso a 

medicamentos, pelo aumento dos recursos federais repassados para a 
política de assistência farmacêutica e pelo processo de formulação da 

REMUME. 

                                            
555 O Programa recebeu esta denominação conforme consta em publicação do Diário Municipal, 

alterando o seu escopo de abrangência, nos anos posteriores, permitindo a inscrição de beneficiários 

sem avaliação da situação social, conforme designação inicial. 
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Na análise desses períodos, buscou-se identificar as seguintes categorias: os 
elementos do contexto externo e interno ao município, a agenda da política de 
assistência farmacêutica, as arenas decisórias, e os atores chaves relevantes. 

3.3.6. Aspectos éticos 

Este estudo foi submetido e aprovado pelo comitê de ética em pesquisa da 
Universidade Estácio de Sá em 19 de junho de 2012, na Plataforma Brasil sob o 

número: 03097212.9.0000.5284. Os procedimentos relativos ao envolvimento 

das pessoas e instituições passaram pela ciência com assinatura do Termo de 
Consentimento Livre e Informado (Apêndice 3), em duas vias, uma das quais 

foi entregue ao entrevistado e outra arquivada pelo pesquisador. 

As transcrições do material gravado nas entrevistas apenas foram utilizadas 

para fins desta pesquisa. Após o término do estudo, ficarão sob a 
responsabilidade e guarda da pesquisadora, durante o período de cinco anos, 

findo o qual, serão descartadas as gravações. 
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4. RESULTADOS E ANÁLISE  

O trabalho de campo da pesquisa envolveu as entrevistas e a busca dos 
documentos, sendo realizado durante o período de julho a outubro de 2012. 

Em relação aos entrevistados, foi estabelecido o quadro abaixo, em três 
categorias, não sendo possível realizar entrevista com o Procurador do 

Ministério Público Federal no Município, por limitações de agenda. A média de 
tempo de serviço dos entrevistados na SMS é de 15 anos, e o tempo médio 
para a realização das entrevistas variou entre 22 a 57 minutos, não sendo 

aplicado um teste piloto. 

Quadro 2: Grupo dos Entrevistados 

GRUPO I 

Gestores 

GRUPO II 

Farmacêuticos 

GRUPO III 

Assistentes da SMS 

Gestor da secretaria 
Municipal de Saúde 

Responsável pela Farmácia 
Popular- Centro 

Assessor da Promotoria  

Chefe da Divisão de 
Farmácia 

Responsável pelo programa 
de medicamentos 
excepcionais  

Promotor Público 

Diretor da Unidade 
Hospitalar Alcides Carneiro e 
da Unidade Dr. Nelson de 
Sá Earp 

Responsável pela Unidade 
Hospitalar Dr. Nelson de Sá 
Earp 

 

Presidente do Conselho 
Municipal de Saúde 

Responsável pelo Programa 
de Tuberculose 

 

Coordenador do Programa 
Hiperdia 

Responsável pelo Programa 
DST/AIDS 

 

Coordenador da Atenção 
Básica 

Farmacêuticos da farmácia 
central (unidade Alcides 
Carneiro) 

 

Coordenador do Programa 
de Mandados Judiciais 

Farmacêutico do PAM  

Fonte: Elaboração própria 
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4.1. Principais elementos que conformaram a trajetória da política 

local 

Como foi abordado no item 2.1.2, o primeiro incentivo financeiro do processo 
de descentralização da política de assistência farmacêutica foi instituído 

através do IAFB, em 1999. Até então, o Município administrava um depósito 
para o estoque de medicamentos utilizados pelas diversas unidades de 

assistência à saúde. Tal depósito funcionava no Hospital Municipal Alcides 
Carneiro, localizado em Correas, maior unidade própria do SUS em Petrópolis. 

Em função do IAFB, o município começou a estruturar a Divisão de Farmácia 
(DIFARM), sendo colocado à frente da mesma o profissional farmacêutico 
responsável pelo estoque do Hospital para assumir a chefia desta nova 

divisão. Em parceria com o estado do Rio de Janeiro, o Município 

compartilhava a aquisição de alguns medicamentos da lista básica e neste 
período o estado fornecia o correspondente de sua contrapartida financeira 

em medicamentos. 

A criação do órgão (DIFARM) coincidiu com o aumento da judicialização do 

acesso aos medicamentos em todo o país, como exposto no item 2.1.2.1 deste 
trabalho. Este processo também se verificou em Petrópolis, como se pode ver 
na Tabela 2 e na Figura 6 a seguir. No mesmo período, se verificou um grande 

crescimento dos processos administrativos de acesso a medicamentos. 

Através dessa via processual, o Município organizava as demandas existentes 
de medicamentos e demais insumos dos munícipes cadastrados. Este 

mecanismo possibilitou para a administração pública um controle maior sobre 
o processo logístico desses itens, diminuindo as compras emergenciais e 

alterando significativamente o mecanismo de pedidos via processos judiciais. 
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Tabela 3: Evolução dos processos administrativos e judiciais de acesso a 
medicamentos, segundo a quantidade e o crescimento anual (%), Petrópolis, 

2000 a 2010 

Adminis-
trativos

Judiciais Total Adminis-
trativos

Judiciais Total

2000 83              302           385           - - -
2001 347           631           978           318,1        108,9        154,0        
2002 1.151        944           2.095        231,7        49,6          114,2        
2003 1.703        1.243        2.946        48,0          31,7          40,6          
2004 1.800        1.421        3.221        5,7            14,3          9,3            
2005 1.998        1.560        3.558        11,0          9,8            10,5          
2006 2.189        1.672        3.861        9,6            7,2            8,5            
2007 2.410        1.802        4.212        10,1          7,8            9,1            
2008 2.644        1.942        4.586        9,7            7,8            8,9            
2009 2.913        2.009        4.922        10,2          3,5            7,3            
2010 2.960        2.012        4.972        1,6            0,1            1,0            

2010/2000 - - - 3.466,3    566,2        1.191,4    

Crescimento anual (%)QuantidadeAno

 
Fonte: Elaboração própria, com base em dados obtidos junto 

à DIFARM da SMS de Petrópolis 

Como se pode ver, o maior crescimento dos processos judiciais ocorreu entre 
2000 e 2004, sendo que a maior taxa de crescimento anual ocorreu nos 

primeiros dois anos de 2000 e 2001 (108,9% e 49,6% respectivamente). Os 

processos administrativos também tiveram forte crescimento no período, 
principalmente a partir de 2002, quando o número de processos cresceu 

231,7% em relação ao ano anterior. Entre 2005 e 2008, continuou a ocorrer um 
forte crescimento dos processos judiciais, embora num ritmo menos intenso 

(aproximadamente 8% a.a.). Os processos administrativos também 
continuaram crescendo a um ritmo progressivo desde 2003 até 2009. Nos 

últimos anos (2009 e 2010) o ritmo de crescimento de ambos caiu fortemente. 
Os administrativos caíram de 10,2% em 2009 para 1,6% em 2010 e os judiciais, 

por sua vez, de 3,5% de 2009 para 0,1% em 2010. 
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Figura 6: Evolução dos processos administrativos e judiciais de acesso a 

medicamentos, Petrópolis, 2000 a 2010 
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Fonte: Elaboração própria, com base em dados obtidos junto 

à Divisão de Farmácia da SMS de Petrópolis. 

No mesmo período houve um grande crescimento no número de pacientes 
cadastrados e atendidos pelos diversos programas de saúde com cobertura de 

assistência farmacêutica, como os de Hipertensão, Diabetes, Saúde Mental e 
Farmácia Básica que passaram de 1.085 em 2000, para 33.320 em 2010, 
representando um crescimento de 2971%. De forma semelhante ao que 

ocorreu em relação aos processos administrativos e judiciais, o ritmo de 

crescimento inicial foi muito intenso até 2005, diminuindo nos anos seguintes 
(ver Tabela 4 e Figura 7, a seguir). Pode-se dizer, neste sentido, que a 

assistência farmacêutica local passou por um período de intensos desafios 
nos primeiros anos da década de 2000.  
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Tabela 4: Evolução do número de pacientes atendidos pelos programas de 
saúde cobertos pela assistência farmacêutica, Petrópolis, 2000 a 2010 

Ano N. Cresc. a.a. 
%

2000 1.085          -
2001 6.640          512,0
2002 12.589        89,6
2003 17.008        35,1
2004 26.481        55,7
2005 30.921        16,8
2006 29.262        -5,4
2007 29.800        1,8
2008 31.239        4,8
2009 31.975        2,4
2010 33.320        4,2  

Fonte: Elaboração própria, com base em dados  
obtidos junto à DIFARM da SMS de Petrópolis 

Nesses anos iniciais, parece haver uma correlação do aumento do acesso aos 

beneficiários do programa de Assistência Farmacêutica com a expansão da atenção 

básica no município, conforme demonstrado na figura 7. 

Figura 7: Evolução do número de pacientes atendidos pelos programas de saúde 

cobertos pela assistência farmacêutica, Petrópolis, 2000 a 2010 

 

Fonte:  Elaboração própria, com base em dados do Ministério da Saúde- SIAB. 
Famílias acompanhadas por ano segundo município e nos dados da DIFARM. 
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A evolução do número de processos administrativos e judiciais ampliou o 
número de pacientes atendidos nos primeiros anos da década de 2000, 

conforme tabela abaixo. 

Tabela 5: Número de pacientes cadastrados na DIFARM para os programas de 
saúde e para os mandados judiciais e processos administrativos, Petrópolis 

Ano Número de pessoas cadastradas 
nos Programas ( Diabetes, 

Hipertensos, saúde Mental)

Cresc. a.a. 
%

Número de pessoas 
cadastradas nos Processos 
Administrativos e Judiciais

Cresc. a.a. 
%

2000 10.733                                                      - 385                                                      -
2001 17.555                                                      63,6 678                                                      76,1
2002 25.092                                                      42,9 2.095                                                   209,0  

Fonte: Elaboração própria, com base em dados produzidos pelos relatórios emitidos 
pela DIFARM, da SMS de Petrópolis 

Este fator associado aos desafios do processo de descentralização da 
assistência farmacêutica iniciada neste período determinou um enorme 

aumento da demanda no nível local, sendo necessário o desenvolvimento de 
várias ações com o objetivo de promover toda a infraestrutura para atender as 

necessidades impostas pelos dois fenômenos. Podemos citar alguns 
exemplos como a contratação de recursos humanos através de concurso 
público, o estabelecimento dos locais para as farmácias de dispensação 
atenderem os programas de saúde, bem como a organização da farmácia 

central para efetuar a logística de armazenamento e dispensação municipal 
para toda a rede estabelecida. 

Houve grande dificuldade de obtenção dos dados financeiros relativos à 
assistência farmacêutica e outras despesas de saúde junto à SMS. No Sistema 

de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS) foi possível 
obter dados financeiros relativos aos valores de transferência do SUS, 

específicos para a assistência farmacêutica que referem-se ao período de 2007 
a 2011, conforme Tabela 6 a seguir. 
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Tabela 6: Receitas de transferências fundo a fundo do SUS para assistência 
farmacêutica (AF), Petrópolis, 2007 a 2011 

Transferências 
fundo a fundo 

realizadas / Ano

Total da 
Assistência 

farmacêutica

Variação 
anual %

2007 567.863,35 -
2008 1.246.122,51 119,4
2009 1.492.339,08 19,8
2010 1.444.026,18 -3,2
2011 1.961.032,54 35,8  

Fonte: Elaboração própria com base em dados do SIOPS 

Os dados demostram que houve um aumento de 119,4% no valor de repasse 
de 2008 em relação a 2007 e aumentos subsequentes, mas menos 

significativos, de 2008 para 2009 e de 2010 para 2011.  

Dados da DIFARM e da prestação de contas do Fundo Municipal de Saúde ao 
Conselho Municipal de Saúde permitiram conhecer a evolução da despesa 

total com saúde, envolvendo a despesa com recursos próprios e 
transferências totais do SUS, assim como a receita de transferências do SUS 
para assistência farmacêutica (AF), além das despesas com medicamentos 

resultantes de mandados judiciais, apresentados na tabela 7.  

Tabela 7: Despesa total com saúde, despesa com recursos próprios, 
transferências totais do SUS, receita de transferências do SUS para 

assistência farmacêutica (AF) e despesas com medicamentos resultantes de 
mandados judiciais, Petrópolis, 2006 a 2009 

Ano Despesa total 
com saúde (*)

Despesa com 
recursos 

próprios (*)

Transferências 
SUS (*)

Receita de 
transf. do SUS 

para AF (*)

Despesas com 
mandados 

judiciais (**)

2006 103.311.230,11  49.987.795,89    49.728.071,91   - 841.202,18      
2007 108.783.232,53  53.665.983,67    53.853.424,47   567.863,35      1.303.645,22   
2008 122.324.663,07  59.326.736,29    61.131.492,06   1.246.122,51   1.067.361,19   
2009 132.794.265,57  69.814.645,72    68.097.320,76   1.492.339,08   1.295.936,22   

2009/2006 (%) 28,54                39,66                36,94                162,80            54,06              
2009/2006 a.a. 1,064                1,087                1,082                1,380              1,114              
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Fonte: Elaboração própria com base em dados do SIOPS (*) e do Fundo Municipal de 
Saúde (**); Observação: o Bloco de AF só foi adotado em 2007 

Os dados obtidos somente para o período compreendido entre 2006 e 2009 
limitaram o alcance da análise, mas permitem identificar que, neste período, as 
despesas com mandados judiciais aumentam em uma proporção maior que as 
despesas totais com saúde. O Programa de Mandados Judiciais e Processos 
Administrativos (PMJPA) é mantido com recursos próprios do Município, fato 
este, que, associado a outras questões envolvendo os recursos públicos para 

o financiamento da saúde, pode comprometer a longo prazo a execução 
orçamentária para este Programa. Nessa tabela, também observa-se o 

aumento da receita obtida para a assistência farmacêutica com transferência 
fundo a fundo pelo SUS. Este fato colaborou para que, a partir do ano de 2008, 

fosse ampliado o elenco de medicamentos para a atenção básica, passando 
para 71 medicamentos contra os 46 do período inicial da descentralização da 

política. O processo de seleção que culminou na publicação da 1ª REMUME de 
Petrópolis contava até o ano de 2011 com 120 medicamentos na sua lista da 
Farmácia Básica, fortalecendo alguns elementos sugeridos desde o primeiro 

incentivo como o processo de diagnóstico local e a correspondente seleção de 
medicamentos necessários para a promoção da saúde. Além desses 

elementos estruturais, na apresentação da DIFARM para o CMS, em dezembro 
de 2010, os marcos históricos da gestão municipal estão divididos pelas 

Portarias da seguinte forma: período inicial 2001; a Portaria GM/MS n° 2.084 no 
ano de 2005; a Portaria GM/MS nº 3.237 no ano de 2007 e pela Portaria GM/MS 
n° 2.982 no ano de 2009, corroborando para a percepção estabelecida nos três 

contextos históricos  

Com base no conjunto desses elementos acima, são apresentados os três 
períodos históricos determinantes para a conjuntura da assistência 

farmacêutica municipal de Petrópolis. 
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4.2. Análise da política local nas diferentes conjunturas 

4.2.1. Período crítico inicial (de 1999 a 2004) 

Conforme mencionado, foi neste período que ocorreu o início do processo de 
formulação da política de assistência farmacêutica do Município, a partir da 

influência de dois elementos fundamentais: a diretriz de descentralização da 
gestão da assistência farmacêutica e o fenômeno da judicialização. 

A primeira norma federal – Portaria GM/MS n° 176, de março de 1999 – 
estabeleceu a Comissão Intergestores Bipartide Estaduais (CIB) como uma 

instância de decisão neste processo, considerando também que os estados e 
municípios deveriam estabelecer um Plano de Assistência Farmacêutica, 

negociado e aprovado nesta arena. O repasse dos recursos federais, por sua 
vez, estava condicionado à adesão dos estados e municípios ao pacto da 

gestão da assistência farmacêutica, negociado também na CIB. 

Neste período, o Estado do Rio de Janeiro formalizou um Plano Estadual “O 
Rio tem Remédio”. O Município de Petrópolis aderiu ao plano através do termo 
de adesão nº 55, em 03 de setembro de 2001. Na lista básica inicial constavam 

46 medicamentos, sendo que o fornecimento de 17 deles era de 
responsabilidade do Estado do Rio de Janeiro, representando sua parcela da 

contrapartida financeira. Entretanto, três anos após a assinatura deste 
contrato, houve uma ruptura no fornecimento desses medicamentos. Esta 

situação compartilhada com o CMS, necessitou da autorização deste conselho 

para utilizar a verba do tesouro municipal e do recurso relativo à contrapartida 
do Ministério da Saúde para a aquisição da grade dos medicamentos que eram 
de responsabilidade do Estado do Rio de Janeiro, conforme consta em ata de 
reunião realizada em 15 de maio de 2003. (PETRÓPOLIS, 2003). Este processo 

de descentralização inicial da gestão, com quebra da pactuação entre os entes 
públicos, trouxe uma série de problemas. Como por exemplo, o aumento do 

repasse do município de R$ 151.238,50 para R$ 569.570,40, representando um 
aumento de 377% para o período, conforme consta em relatório da auditoria 

realizada pelo DENASUS. Além desta questão, na pactuação deste contrato, os 
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medicamentos repassados pelo Estado do Rio de Janeiro não tinham seus 
quantitativos estabelecidos.  

Segundo um dos entrevistados, “Tudo começou mesmo em 2001, com a lista 

do Programa o Rio tem Remédio, não vejo outros marcos no Estado do Rio de 
Janeiro” (entrevistado I a). Entretanto, a fala de outro entrevistado também 

relaciona um elemento observado neste período: “ Eu lembro quando o estado 

não enviava os remédios para o município de forma ordenada, isso gerava 
mais demandas judiciais e mais gastos para o município” (entrevistado I b)  

O elemento destacado acima, conforme observamos no item 2.1.2.1 sobre o 
início do fenômeno da judicialização, parece ter evidência nos primeiros 

trabalhos publicados sobre o tema, que indicavam que os principais 

medicamentos requeridos judicialmente eram de programas públicos de 
fornecimento de medicamentos. 

A tabela 8, a seguir, ilustra o comparativo das despesas com os medicamentos 
dos programas de saúde, neste período, e o impacto das despesas com a 

judicialização. 

Tabela 8: Despesa total com saída de medicamentos por programas de saúde 
contemplados pela assistência farmacêutica básica e mandados judiciais e 

processos administrativos, Petrópolis, 2000 a 2002 

Ano Despesa total com 
medicamentos 

para os programas      
(R$)

Cresc. 
ao ano 

(%)

Despesa total com 
processos 

administrativos e 
judiciais             

(R$)

Cresc. 
ao ano 

(%)

2000 386.119,75            675.454,73            
2001 299.868,39            -22,3 790.560,13            17,0
2002 716.902,01            139,1 1.271.610,74          60,8  

Fonte: Elaboração própria, com base em dados produzidos pelos relatórios  
emitidos pela DIFARM, da SMS de Petrópolis 

Na tabela 9, a seguir, podemos constatar que é crescente o número de 
beneficiários nos dois programas, sendo que a taxa de crescimento dos 

processos administrativos e judiciais foi acentuada entre o ano de 2001 e 2002 
em relação a taxa de crescimento dos programas de saúde. 
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Tabela 9: Número de pacientes cadastrados na DIFARM para os programas de 
saúde e para os mandados judiciais e processos administrativos, Petrópolis 

Ano Número de pessoas cadastradas 
nos Programas ( Diabetes, 

Hipertensos, saúde Mental)

Cresc. a.a. 
%

Número de pessoas 
cadastradas nos Processos 
Administrativos e Judiciais

Cresc. a.a. 
%

2000 10.733                                                      - 385                                                      -
2001 17.555                                                      63,6 678                                                      76,1
2002 25.092                                                      42,9 2.095                                                   209,0  

Fonte: Elaboração própria, com base em dados produzidos pelos relatórios emitidos 

pela DIFARM, da SMS de Petrópolis. 

Este súbito crescimento do número de pessoas assistidas pelo mandado 
judicial,  neste período, fez com que o Município desenvolvesse uma política 

para o enfrentamento desta situação, conforme citado por um dos 
entrevistados (I e): “A demanda é que fez surgir o Programa”. No ano de 2003, 

Petrópolis instituiu o “Programa Municipal de Distribuição Gratuita de 
Medicamentos e Materiais Correlatos à População Carente do Município de 

Petrópolis”, através da Lei municipal n° 6.029, de 10 de outubro desse ano, 
sancionada pela Câmara Municipal de Petrópolis. (PETRÓPOLIS, 2003). Este 

Programa, voltado inicialmente à população carente, estabeleceu critérios para 
identificar as condições sociais dos usuários que buscavam um meio de 

acesso para seus tratamentos.  

É importante chamar a atenção para o destino da aplicação de recursos 
orçamentários próprios para o desenvolvimento das necessidades locais. 

Entretanto, chama a atenção o Art 1° da referida Lei Municipal, que além dos 
recursos próprios, também permite a utilização dos recursos “[...] 

provenientes de transferências efetivas no âmbito do SUS - Sistema Único de 
Saúde, observadas as condições estabelecidas nesta Lei” (PETRÓPOLIS, 

2003). 

A equipe técnica da SMS que elaborou o PMJPA contava com a coordenação 
de um profissional médico, a supervisora do serviço social e duas assistentes 
sociais, além da DIFARM e representante da Assessoria Jurídica da Prefeitura 
de Petrópolis (ASSEJUR). Novos atores passaram a participar ativamente da 
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discussão sobre assistência farmacêtuica. Além desta equipe, outros atores 
estratégicos passaram a influenciar, em escalas diferenciadas, não somente 

neste período, como também nos demais períodos históricos aqui retratados, 
a política de assistência farmacêutica do Município, como: o Ministério 

Público, a Defensoria Pública, a Procuradoria; o Conselho Municipal de Saúde; 
médicos da rede, gestores de demais órgãos da SMS e, em especial, neste 

período, a Câmara dos Vereadores e o Prefeito. Segundo um dos 

entrevistados: 

O ator mais importante neste processo (para regulamentar esta Lei) 
foi a Secretária de Saúde, o Prefeito, o Procurador e a ASSEJUR, 
que encomendou a legislação, não porque eles tivessem uma visão 
da Assistência Farmacêutica que tinha que melhorar, foi porque 
mexia com o ‘dinheiro no bolso’ (Entrevistado I d). 

Conforme evidenciado nas diversas falas de diferentes entrevistados, o Poder 

Judiciário passa a interferir no desenvolvimento da agenda política de 
assistência farmacêutica municipal: 

Os outros poderes [a justiça] interferem e muito, e eles não 
conhecem muito a realidade (Entrevistado II c); 

Interferem muito, inclusive agora, [na função exercida pelo ator], 
tenho vários processos para analisar, eu creio que eles não 
conhecem muito a realidade municipal, por exemplo, a questão do 
nome dos medicamentos que foi prescrito com o nome comercial. 
Eles, não entendem o Genérico. [grifos meus]. Então eu não sei se 
isso é equidade, que a grande massa fica com o genérico e alguns 
poucos com esses nomes caríssimos [referente às marcas dos 
medicamentos] (Entrevistado I a); 

Neste período portanto, a DIFARM amplia gradualmente seu papel e função 
estratégica no processo de implantação da assistência farmacêutica, uma vez 

que passa a coordenar, em conjunto com o médico responsável pelo PMJPA, a 
estruturação funcional do programa, estabelecendo os recursos e demais 

necessidades, conforme documento interno da DIFARM. Uma das falas 
representa este processo: 

São tão importantes [mandados judiciais] que a organização do fluxo 
de demandas ‘via processo administrativo’ foi planejada para 
minimizar o impacto dos caminhos da via judicial (Entrevistado II a)  

O processo de organização do PMJPA permitiu à gestão local, a partir de 
critérios negociados nos espaços de decisão, organizar o fluxo dos pedidos 
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via processos administrativos, conforme a fala do entrevistado acima. Este 
mecanismo gerou economia e controle para os cofres públicos em relação a 

esta demanda, pela facilidade de planejamento sobre os processos de 
compras. Conforme ilustrado na Figura 6, no final deste período a DIFARM 

através do PMJPA invertia a curva crescente dos processos judiciais, 
permitindo o controle e a aquisição via processos administrativos. 

Acho que melhorou um pouco esta relação, quando a gente 
começou a ter fluxos mais organizados e quando a gente passou a 
dar a medicação (Entrevistado I d) 

Conforme abordado no item 2.3.1, o processo de segmentação da assistência 
farmacêutica refletiu intensamente na conjuntura político – institucional do 
município. A DIFARM necessitou desenvolver, neste período, uma estrutura 

específica para a organização dos enfrentamentos que surgiram com o 

Judiciário, que não tinha a compreensão de qual esfera pública é responsável 
por qual nível de atenção e complexidade da Assistência Farmacêutica, 

conforme relata um entrevistado: 

Existe uma interferência grande, sim. E ela não é muito amigável. E 
aí, eu acho que uma parte da culpa, é nossa! A gente no serviço 
público não tem uma estrutura muito formalizada [..,] é preciso ter 
tempo então, de explicar como as coisas funcionam. Para eles 
[judiciário] a gente nunca quer dar, nunca tem dinheiro. Não é isso, 
não é assim que acontece [...] (entrevistado I d). 

A DIFARM buscou explicitar o funcionamento da organização da Política de 

Assistência Farmacêutica, através dos programas de saúde instituídos, em 
reposta a uma ação impetrada pelo Ministério Público Federal (MPF) em 23 de 

outubro de 2003, exigindo a dispensação dos medicamentos e insumos do 
PMJPA de forma descentralizada. No relatório efetuado para o MPF, a DIFARM 

apresenta a forma de acesso ao sistema, o atendimento, o cadastro dos 
pacientes, as formas de aquisição e a dispensação dos medicamentos dos 

diversos programas de saúde instituídos, como o de Hipertensão e Diabetes; 
Farmácia Básica; Saúde Mental, Medicamentos excepcionais e os do PMJPA. 

Em resposta ao MPF a DIFARM pontua que “Como os programas apresentam 
características distintas, atenderemos a referida solicitação enfocando um 
programa de cada vez:”. As listagens de medicamentos de cada programa 

identificavam a esfera pública responsável pelo fornecimento do 
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medicamento. A legenda descrita continha as identificações: MS-Ministério da 
Saúde, SES-Secretaria Estadual da Saúde, SMS- Secretaria Municipal de 
Saúde. Conforme as normas estabelecidas, foram encontradas diversas 

responsabilidades compartilhadas para a dispensação destes medicamentos, 
como: MS-SES (itens da FB), SMS, SMS (itens da FB) , SES (itens da FB), MS-

SMS (itens da FB), SES e SMS-SES.  

Neste período, a SMS confirma sua diretriz de atuar no campo da prevenção e 

da garantia do acesso da população aos principais programas de saúde 
preconizados pelo MS, sendo importante ressaltar o estabelecimento de 

instrumentos próprios para controle e avaliação dessa assistência, como por 
exemplo, a ficha de cadastro e acompanhamento dos pacientes do programa 

de hipertensão e diabetes. Alguns dos dados acrescentados buscavam avaliar 
o encaminhamento dos pacientes pela própria rede, incluía outros 

medicamentos básicos padronizados pelo município para o tratamento e 
outros critérios de diagnóstico e acompanhamento deste programa. 

O processo de estruturação da gestão da assistência farmacêutica local 
apresentou importantes desafios: a construção do PMJPA; a estruturação da 

assistência farmacêutica com base nas normas e processos de decisão 
vigentes e a própria concepção da estrutura organizacional para promover 

todas as ações do ciclo da assistência farmacêutica. 

Em virtude da necessidade de formação de recursos humanos nesta área, 
como observado no item 2.3., o Ministério da Saúde em conjunto com outras 

entidades parceiras desenvolveu diversos programas e ações no período, 
voltados à formação de gestores municipais. Buscava-se oferecer capacitação 

para compreensão do papel da assistência farmacêutica no SUS, do uso e 
emprego dos instrumentos da epidemiologia, da importância de todos os 

elementos do ciclo da assistência farmacêutica para a efetividade das políticas 

propostas. 

Além da necessidade de recursos humanos, outros elementos estruturais 
como a lista básica restrita, as questões relativas à logística, o financiamento 
limitado, a falta de sistema de informação e o distanciamento das arenas de 
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decisão para formulação e avaliação desta política acarretavam contínuas 
mudanças nos cenários.  

As situações vivenciadas por Petrópolis, no início do processo de 

descentralização, também estavam representadas na conjuntura nacional, 
conforme foi abordado nos itens 2.2.1 e 2.2.2 . As questões de financiamento e 

a legislação eram os temas mais relevantes, em virtude também, da 
segmentação do processo de descentralização e na transferência de 

responsabilidades, segundo a visão de um dos entrevistados. 

Todos esses órgãos que você falou aí influenciam sim, na política 
local [...]. No meu ponto de vista, esta relação SES/MS tem que ser 
mais aprofundada, definir melhor essas responsabilidades. No 
passado era uma transferência de responsabilidades [grifos meus] 
e hoje tem uma área que ninguém é responsável por ela [referindo-
se a zona cinzenta] (entrevistado I c). 

A implantação do PMJPA exigiu um desenvolvimento da estrutura para as 
ações necessárias correspondentes ao ciclo da assistência farmacêutica, 

segundo esta colocação. 

A gente teve uma reunião no estado [RJ] no ano passado, com 
vários farmacêuticos de outros municípios, no fundo, no fundo, não 
existe uma valorização da Assistência Farmacêutica ainda, no meu 
entender. Quando começa a doer no bolso, opa! Isso deve ser visto 
Opa cadê o farmacêutico? Para isso precisa de estrutura. Em 2003 
essa estrutura criou o processo de trabalho. (entrevistado I d) 

O grupo técnico multidisciplinar instituído é um dos elementos mais 
importantes deste período, pois compartilhou do desenvolvimento da política 

de assistência farmacêutica, ressaltado pela participação ativa de um ator 
médico estratégico – o responsável pelo PMJPA. Esta equipe terá um papel 

estratégico nos próximos períodos, pois os processos continuam a demandar 
muita estrutura do município e é através desse grupo que a DIFARM divide a 

trajetória deste processo estabelecendo como uma de suas prioridades o 
desenvolvimento do PMJPA.  

4.2.2. Período de construção (de 2005 a 2007) 

Neste período a fala abaixo denota o tom da pressão exercida pela crescente 

elevação do número de processos do PMJPA. Apesar da DIFARM oferecer uma 
estrutura para esta demanda, é necessário construir através da relação 
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contínua com o Judiciário, as regras, fluxos e processos para minimizar o 
impacto do “tempo burocrático” que esta demanda exige, permitindo o acesso 

o mais rápido possível para o usuário deste Programa.  

Para uma pessoa que está sofrendo, ela não quer entender de 
burocracia, ela não pode esperar. (entrevistado I d) 

Além das políticas anteriores é neste período que são instituídas, pelo 
Ministério da Saúde, outras políticas e Programas como a Farmácia Popular do 

Brasil e o processo de descentralização do componente estratégico, através 
da Portaria GM/MS n° 2.084/2005. Neste contexto o Estado do Rio de Janeiro 
começa a influenciar nas políticas locais, através da atuação na Comissão 

Estadual de Assistência Farmacêutica. Todos os elementos do período, 
convergem para uma interação entre as três esferas de gestão. 

Eu acho que impactou no momento que teve aporte no valor 
financeiro, até para o gestor, quando ele percebeu que, se 
organizando, receberia mais verba. Quando ele começa a entender, 
como funcionam essas esferas, munícipio, estado, governo federal, 
reuniões da Bipartide, das resoluções que vieram nesse período, o 
gestor, entendeu que ele tinha fonte financeira. (entrevistado I c) 

Porque as regras que tem aí, vem do MS, passam pelo estado e é 
essa a estrutura do SUS (entrevistado I c). 

Em relação ao programa da Farmácia Popular do Brasil (PFPB), inaugurado na 

unidade do centro do município, em dezembro de 2005, eram ofertados a 
população 137 medicamentos genéricos produzidos pela FIOCRUZ e outros 
laboratórios oficiais, vendidos a preços de custo. Em média eram atendidos 

7150 usuários por mês, neste período. A introdução desta nova política, 

implantada pelo governo Lula, passa a ser um fator importante para a 
ampliação do acesso aos medicamentos básicos, conforme um entrevistado:  

O acesso aumentou muito de uns tempos para cá, não faltam mais 
remédios básicos. Na falta, eles [população] recorrem a Farmácia 
Popular, não tenho dúvidas que isto é um exemplo de marco 
(entrevistado Ia).  

Observa-se uma queda no número de pacientes cadastrados entre os anos de 2005 

e 2006, atendidos nos programas de assistência farmacêutica pelo município, 

conforme tabela 10. A partir do ano de 2006, observa-se uma queda no número de 

famílias assistidas pela atenção básica no município, conforme figura 7. Não 
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podemos fazer correlação entre esses dados, entretanto, é importante analisar a 

contribuição e as interfaces das duas políticas, a assistência farmacêutica e a 

atenção básica, nos indicadores de saúde do município. Como também, a avaliação 

do acesso aos medicamentos dos programas de assistência farmacêutica da SMS, 

através da Farmácia Popular do Brasil, pelos usuários cadastrados na rede básica. 
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Tabela 10: Evolução do número de pacientes cadastrados assistidos nos 
programas municipais de assistência farmacêutica, Petrópolis, 2004 a 2007 

Ano Diabetes Cresc. 
a.a. %

Hipertensos Cresc. 
a.a. %

saúde 
Mental

Cresc. 
a.a. %

Mandados 
judiciais

Cresc. 
a.a. %

2004 4.859      - 21.622             - 2.645      - 1.871               -
2005 5.388      10,9 23.533             8,8 983          -62,8 1.793               -4,2
2006 5.633      4,5 23.629             0,4 592          -39,8 1.670               -6,9
2007 5.732      6,4 24.068             2,3 466          -52,6 1.653               -7,8  

Fonte: Elaboração própria com dados de documentos da DIFARM, SMS. 

Segundo relatório do Departamento Nacional de Auditoria do SUS (DENASUS), 
os dados sugerem que a implantação da unidade da Farmácia Popular, trouxe 

para a gestão municipal de saúde, avanços no acesso aos medicamentos. 
Segundo consta neste documento, “O maior número de receitas atendidas são 
oriundas das unidades de saúde do Município de Petrópolis, em seguida são 

unidades filantrópicas e depois as privadas”. Destacam-se alguns indicadores 

apontados pelo auditor neste relatório, como: o número de itens padronizados 
do PFPB maior em relação a rede da SMS; a estrutura instalada com recursos 
humanos e equipamentos, espaço físico adequado e climatizado; o sistema 
logístico implantado e a relação com a produção de medicamentos efetuada 

nos laboratórios oficiais. 

E você vê que o povo saiu pegando, o medo de ficarem sem 
medicamento, eles estão pegando no posto e na farmácia popular. 
Eles não estão errados né? Ficou o medo de não ter o remédio 
(entrevistado II b) 

Na Farmácia Popular não precisa fazer cadastro, aí o paciente deixa 
de vir aqui! [referindo-se ao Posto de Saúde]. Aqui essa burocracia 
toda para receber a grade de remédio e lá, um simples sistema 
logístico reabastece automaticamente. Aqui deveriam ter dado a 
mesma infraestrutura que estão dando lá, para o paciente não ficar 
pipocando para um lado e para o outro. (entrevistado II b) 

Eu fico encantada com as farmácias populares que tem um fluxo, um 
caminho, o paciente é atendido antes, depois e confere a medicação 
dele, tudo tem qualidade! (entrevistado II d) 
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O programa foi expandido em 2006 para a dispensação efetiva diretamente no 
comércio farmacêutico. As receitas podem ser da rede SUS ou do sistema 

privado e são atendidas mediante a complementação financeira pelo paciente 
da diferença para o preço da venda. O faturamento é informado via DATASUS, 

cujas normas estão estabelecidas em portaria específica, e não há 
comunicação com o sistema de informação estabelecido para o gerenciamento 

dos programas de saúde da rede. 

Outro elemento importante observado no Município, neste período, foi a 
implantação do Sistema de Informação da Assistência Farmacêutica Básica 
(SIFAB), em 24 de abril de 2006, passando a ser um instrumento de controle 
importante para outras instâncias de auditoria, além do próprio Ministério. 

No município, foi formulado um Plano Municipal de Assistência Farmacêutica 
para o período de 2004/2008, conforme previsto na norma federal. Neste Plano, 
as metas propostas referiam-se, em sua maioria, aos componentes do ciclo da 
assistência farmacêutica, demonstrado na figura 2. Em relação a estrutura, a 

gestão justificava que, devido ao número de farmacêuticos, promovia baixa 
cobertura assistencial nas unidades da rede municipal. Este fato interferia na 

qualidade da assistência prestada e na ausência de programas específicos 
voltados a atenção farmacêutica, a farmacovigilância e ao incentivo do uso 

racional de medicamentos, trazendo como proposta a ampliação do quadro de 
farmacêuticos, através de concurso público. 

Outro quesito relacionado a estrutura é relativo ao Sistema de Tecnologia da 
Informação instalado, sendo ineficiente para todas as demandas e com 

infraestrutura obsoleta, tornando necessária a aquisição de novos 
equipamentos e a manutenção técnica permanente para utilização do sistema.  

Destaca-se, neste plano, a importância de estabelecer políticas com normas e 
procedimentos para a assistência farmacêutica, definindo e normalizando os 

processos para toda a rede; em virtude do recente crescimento da atenção 
básica e da falta de farmacêuticos para cobertura total desta rede.  

No quesito seleção, impõe-se a avaliação da grade de medicamentos 
padronizados tanto qualitativa como quantitativamente nos diferentes níveis 

de atenção (baixa, média e alta complexidade), conforme perfil epidemiológico, 
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contribuindo na programação e criando estoque regulador para esses itens. 
No que se refere aos medicamentos relativos aos outros componentes da 
assistência farmacêutica, que são responsabilidade das outras esferas de 

gestão, sugere “sensibilizar prescritores quanto aos níveis de 
responsabilidade de cada instância de governo” e “[...] desenvolver ações no 

sentido de sensibilizar a SES/MS [grifos meus] para o problema da 
dispensação irregular de medicamentos”. 

Neste plano, observa-se a importância do número de propostas relacionadas a 
recursos humanos, solicitando habilitação, qualificação e quantidade 

suficiente de farmacêuticos e técnicos, para o desempenho das atividades 
previstas na política. Outro quesito com elevado número de propostas, refere-

se as questões que envolvem estrutura física e a logística, sugerindo 
adequação técnica e regulamentação dos espaços físicos conforme legislação 

sanitária, além de oferecer treinamento específico, para os profissionais 
envolvidos no processo logístico, garantido racionalidade e qualidade desde a 

aquisição até a dispensação. Algumas colocações dos entrevistados, feitas em 
relação ao ciclo da assistência farmacêutica, demonstram que as proposições 

do plano, ainda não foram estabelecidas: 

Faltam muito profissionais farmacêuticos nas unidades de saúde, 
não são todas elas que tem [...] (entrevistado II e)  

Vejo sim, um direcionamento do ESTADO no processo do ciclo da 
Assistência Farmacêutica dessas decisões do governo federal, no 
processo de seleção sim! As RENAMES são a mais prova disso 
[grifos meus]. O MS direcionou o financiamento, mas ele não 
direcionou como deveria ser a estrutura homogênea, para isso 
funcionar, na aquisição, armazenamento, e eu acho isso uma coisa 
muito ruim! Isso não funciona de uma forma homogênea. Por 
exemplo, estou baixando uma lei que se você não tem estrutura 
física de armazenamento, você não recebe o dinheiro. Alguns 
municípios têm tentado se organizar juntos, e tem muito município 
muito pior que a gente, só com estrutura de Programa de Saúde da 
Família, sem mais nada! Aproveita aquele espaçozinho que sobrou 
para colocar lá os medicamentos. (entrevistado I d) 

Sempre falta alguma coisa, nem sempre temos dinheiro, nem 
sempre temos todos os recursos para a manutenção de toda a 
infraestrutura necessária. (Entrevistado III a). 

O auditor do relatório do DENASUS aponta que a segmentação da gestão e a 
fragilidade institucional do processo de descentralização da assistência 
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farmacêutica entre as três esferas de gestão refletiu como uma ‘possível 
causa’ para desencadear o aumento dos mandados judiciais. A seguinte fala 

representa esta ‘atenção repartida’: 
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Eu não sei te dizer datas, eu lembro quando mudou isso, uma 
decisão do governo Federal um grupo de medicamentos passa para 
outro e isso muda tudo, mudam os formulários, mudam as farmácias 
que esse paciente tem que ir e dicotomizam. Por exemplo, o 
paciente de Parkison que pegava tudo num lugar, passou a pegar, o 
Prolopa na Farmácia Básica, o Biperideno na de Saúde Mental que é 
outro cadastro, outro local e os outros medicamentos no Mandado, aí 
depois o Sifrol entrou na LME (lista de medicamentos excepcionais), 
são quatro farmácias que o sujeito com Parkison tem que ir, então é 
complicado a gente fica pensando sempre em se adaptar a essas 
mudanças (entrevistado I e) 

Segundo o relatório do DENASUS, “As ações judiciais estão obrigando à 
concessão de medicamentos não inseridos nos PCDT, ou inseridos, mas com 
esquemas ou critérios incompatíveis [...]”, para sensibilizar os magistrados, 

passam a atuar conjuntamente a DIFARM, a ASSEJUR e a Fundação Municipal 
de Saúde. 

E também tem uma coisa, os próprios laboratórios influenciam muito 
para você não usar o remédio da grade (entrevistado III a) 

Essa interferência Ministério Público, Defensoria Pública, Judiciário, 
nós fomos explicar... porque o Município tem uma grade de 
medicamentos, nós fornecemos a quem é do SUS e a quem não é 
do SUS. Para quem não é do SUS fornece administrativamente, 
vamos além do que o SUS manda. (entrevistado III b) 

A DIFARM conjuntamente com a equipe do PMJPA e os setores que 
assessoram juridicamente a gestão municipal aperfeiçoaram muitos 

processos internos das políticas instituídas, após as audiências com o Poder 
Judiciário. Um dos exemplos citados referia-se a divulgação do fluxo 

estabelecido pelo Programa para aquisição de medicamentos excepcionais 
pelo Estado. Alguns médicos e a equipe da DIFARM perceberam que algumas 

especialidades médicas prescreviam muitos medicamentos excepcionais, 
acarretando muitas vezes em mandados judiciais ou processos 

administrativos para tratamentos como reumatologia, demência e psiquiatria. 
A coordenação do PMJPA, que é um dos atores que mais contribuiu na análise 

dos pedidos, providenciou que a informação chegasse a este grupo de 
especialistas, da rede pública e da rede privada, indo pessoalmente nos 

consultórios particulares e divulgando as normas e orientações existentes. 
Este fato pode estar associado também à queda dos pedidos administrativos e 
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mandados judiciais ao longo desses anos, pois divulgou as normas existentes 
para a Lista de Medicamentos Excepcionais e as políticas públicas existentes 

para o acesso a medicamentos específicos para suas áreas de atuação. 

Um dos exemplos positivos desta interação foi citado por este entrevistado: 

Eu acho que o Estado tem um peso sim, sobre fazer andar a política, 
um exemplo que eu tenho claro é o caso dos medicamentos da 
Hepatite. Onde a promotoria, o estado (RJ), o departamento do 
programa da AIDS, a DIFARM, foram várias forças que se uniram 
para criar o programa e os serviços. Aconteceu porque tinha muito 
mandado judicial, e foi ótimo, criarmos fluxo e foi até publicado no 
diário oficial. [...] Eu achei essa experiência ótima, a promotoria quis 
escutar a gente, foi muito legal, todos unidos em prol do paciente, 
exigiu farmacêutico e tudo. (entrevistado II a). 

Este exemplo específico citado acima trouxe importantes elementos para a 
política do Município, criando uma estrutura própria, com farmacêutico e 

demais profissionais da saúde, protocolos, normas e rotinas para o 
atendimento deste grupo específico de pacientes. 

Vários elementos importantes do PMJPA foram encontrados no 

recadastramento efetuado, entre 28/03/2005 e 03/06/2005, pelo Serviço Social 
em conjunto com a DIFARM. O objetivo era atualizar os dados sócios 

econômicos, a participação do usuário no programa e a verificação dos 
critérios de elegibilidade. Nesta ocasião, o cadastro possuía 3287 usuários, 
apesar de ter sido estabelecido um sistema de informações deste programa, 

não existia uma retroalimentação no tocante ao registro de: falecimento, 
abandono do tratamento, suspensão da medicação, mudança de município. 

Estes pacientes foram agrupados, em um único grupo identificado como 
‘excluídos por motivos diversos’ pela equipe que realizou a pesquisa, 

conforme Figura 8. 

O levantamento incluia uma série de verificações das condições 
socioeconômicas dos beneficiários. Na avaliação final, a equipe concluiu que 

14,9% dos entrevistados poderiam adquirir seu tratamento com recursos 

próprios, 17,94% poderiam custear parte e 67,16% não possuíam recursos para 
custear seus tratamentos. 
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Figura 8: Apresentação dos resultados obtidos no relatório geral de recadastramento 

dos beneficiários do Programa de medicamentos para população carente da PMP, 

Petrópolis 

 
Fonte: Elaboração própria, com base no relatório geral de recadastramento da SMS de 

Petrópolis, Período 28 de março a 03 de junho de 2005. 

Os diferentes trabalhos sobre o tema da judicialização, tratado no item 2.3.2 

desta pesquisa, demonstram que o perfil de usuários que acessam a justiça é 
bastante diversificado no contexto nacional. Entretanto, alguns indicadores 

levantados por esta pesquisa demonstram que os critérios sociais 
estabelecidos aproximam-se dos objetivos instituídos pelo programa, no 
período de sua publicação. Nesta pesquisa, o dado de que 71% não eram 
assistidos por nenhum programa de saúde, pode ser um indicativo que 

programas públicos de saúde podem fidelizar o usuário da rede, bem como, 
garantir o acesso aos medicamentos de forma mais racional, considerando a 

criticidade existente, como as seleções de medicamentos baseadas em 

evidências científicas.  

Neste período, percebemos que as diversas arenas de decisão permitem a 
participação de outros atores. A DIFARM na ‘relação’ com o Judiciário 
estabelece várias alianças e são eles que, juntos, contribuem para a 

consolidação de várias ações importantes, conforme os resultados no próximo 
período.  
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4.2.3. Período de consolidação (de 2008 a 2011) 

A denominação deste período se deve ao processo de aprendizado decorrente 
dos períodos anteriores, e que permitiu a DIFARM consolidar sua posição 

como um dos atores mais estratégicos e relevantes para o desenvolvimento da 
Política local. A relação com o Judiciário permitiu a construção de políticas, as 
quais podem ter contribuído para a redução da curva ascendente no número 

de mandados judiciais e processos administrativos, neste período. A 

consolidação também é observada a partir dos incentivos federal e estadual, 
presentes na formulação da REMUME e que resultou na ampliação da seleção 

de medicamentos para a atenção básica. As falas abaixo traduzem a 
percepção desses dois elementos neste período: 

Sim, quando existe uma política do governo federal, passa pelo 
estado e tem que chegar ao município, o financiamento é 
fundamental. A gente percebe pelas Portarias que tem saído que 
eles (MS) têm tentado dar um gás na assistência farmacêutica, um 
exemplo é os 15% (referência sobre o valor autorizado para 
investimento em infraestrutura) (entrevistado Id) 

A cartilha [REMUME] é só um instrumento, um primeiro passo. O 
segundo passo agora é chegar a todos os prescritores, enfermeiros, 
atendente de posto, atendente de farmácia, para empoderar todos, 
das informações, fluxos e porque isso é importante? Porque a partir 
da informação poderemos ter a avaliação desse instrumento, da 
linha no ponto final, [...] o que queremos de fato é que o paciente 
saiba que vai ter o seu medicamento, quando ele for ao posto de 
saúde. (entrevistado I d) 

Nós tivemos muita pressão em um período, com o grupo de 
diabéticos, grupo de ostomizados, grupo de hepatites, eu não vejo 
com maus olhos, pelo contrário, a pressão que eles fazem nos obriga 
a nos organizarmos melhor e fica claro quando o banco está vazio, 
alguém vem e senta, se a gente não faz o nosso papel de viabilizar, 
de articular, de disponibilizar, eles vão pressionar, pois eles precisam 
daquele medicamento para viver [...] e aí é uma reação em cadeia, 
eles pressionam a gente, a gente o Estado, eles o Ministério da 
Saúde (MS) e aí o Judiciário também entra nesta cadeia de valor 
(entrevistado I d). 

A coisa mais positiva que veio de cima para baixo dessas normas é a 
padronização de medicamentos. Esse impacto eu senti, essa 
pressão da rede de laboratórios é muito complicada e eu senti que 
essa padronização, ajudou muito a diminuir essa pressão. 
(entrevistado III a) 
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O Estado do Rio de Janeiro passa a atuar, mesmo que de forma ‘não estruturada’, 

mas percebem-se ações relevantes, através da sua Comissão Estadual de 

Assistência Farmacêutica e pela institucionalização do papel da CIB. Esses 

elementos no contexto do Estado do Rio de Janeiro incentivaram o processo de 

implantação de alguns objetivos da esfera federal, como o processo de formulação 

da REMUME. 

A gente percebe boa vontade do Estado (RJ), mas percebemos que 
não existe uma Política de Assistência Farmacêutica Estadual. [...] 
sai coordenador, entra outro e temos alguns esforços de pessoas 
que ficam, mas não é organizado [...] não dá fruto. Você vê que as 
Portarias Estaduais são uma cópia das Federais, não tiramos 
nada..., [...] (funcionárias do estado) fazem um esforço, tentamos 
fazer uma normativa para pressionar a Secretaria Executiva. O 
Conselho Regional de Farmácia do Rio de Janeiro inclusive 
participou, mas não saiu disso, um exemplo: sugerimos colocar um 
farmacêutico para o CAF, um para cada Programa. (entrevistado I d).  

“Tendo em vista o teor [grifos meus] da Portaria n° 3.237/07 do 
Ministério da Saúde, que determina a pactuação do elenco dos 
medicamentos da farmácia básica, já discutido a nível estadual e 
debatida na última reunião da CIB [...]” (Memorando anexado ao 
dossiê da DIFARM). 

Outro elemento importante neste período foi o aumento no valor das 
transferências repassado fundo a fundo pelo SUS, assim como a publicação 
do Formulário Terapêutico Nacional e a RENAME de 2008 que serviram como 

bases técnicas para o processo de seleção. Esses dois elementos estão 
compreendidos como ações relativas ao Ministério da Saúde e que são 

destacadas neste contexto. 

A Comissão de Padronização do Município, instituída pela Fundação Municipal 

de Saúde, através da Portaria n° 276, em 22 de agosto de 2008 foi composta de 
um profissional farmacêutico (chefe da divisão) e cinco médicos, entre eles 
coordenadores de programas e especialistas. Neste cenário, novos atores 

participam no processo de formulação da política do Município.  

[...] sempre tem participação no processo, a [DIFARM] está sempre 
aberta e tem uma entrada muito boa com os médicos, nas diferentes 
unidades de saúde, dando feedback, a REMUME é uma resposta 
disso (entrevistado I e) 

Todos os locais que você pode imaginar, eu fui, falando com médico 
por médico, pegando as sugestões deles, a lista de medicamentos 
mais importantes no ponto de vista deles, para eles participarem do 
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processo, para eles se sentirem incluídos neste processo, porque 
quando você se sente excluído você ataca né? Quando você se 
sente incluído, você ajuda. Mas é difícil fazer as pessoas pensarem 
coletivamente. (entrevistado I e) 

Pensando em preservar a história deste processo, a DIFARM monta um dossiê 
das documentações referentes ao trabalho dessa Comissão. Entre outros 

documentos, como as atas de reuniões dessa equipe e protocolos técnicos 

instituídos, somam-se as normas nacionais, as resoluções da CIB, as 
publicações em Diário Oficial do Estado e do Município e Ofícios da Comissão 

Estadual de Assistência Farmacêutica da Secretaria de Estado da Saúde e 
Defesa Civil do Estado do Rio de Janeiro (SESDEC/RJ). O quadro 11  apresenta 

a organização desses documentos, por esfera de gestão. 
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Quadro 11: Relação dos principais documentos que estão no dossiê da DIFARM, Petrópolis, período 2001-2011. 

Período Documento Esfera FEDERAL Período Documento Esfera ESTADUAL Período Documento Município de Petrópolis

 Outubro 
2005

Portaria GM/MS n° 2084 de 26 de outubro 
de 2005, que instituiu o Componente 
estratégico e o descentralizado

 Maio 
2006

Resolução da SES n° 3021 de 15 de maio
de 2006, que aprova e institui o Plano
Estadual da Assistência Farmacêutica na
Atenção Básica- FASE I (RJ)

2003

Lei Municipal da Lei municipal n° 6.029 de
10 de outubro de 2003, Programa
Municipal de Distribuição Gratuita de
Medicamentos e Materiais Correlatos à
População Carente do Município de
Petrópolis”

 dezembro  
2007

Portaria GM/MS n° 3237 de 24 de
dezembro de 2007, que aprova as normas
de execução e de financiamento da
assistência farmacêutica na atenção
básica

 Maio 
2008

Listagem encaminhada pela Comissão
Estadual de Assistência Farmacêutica do
elenco pactuado pelo Estado do Rio de
Janeiro, para a CIB

2008

Memorando n° 114/08 de 07 de agosto de 
2008, da DIFARM para SMS/PMP, solicita a 
formalização da CFT

 novembro  
2009

Portaria GM/MS nº 2.982 de 26 de
novembro de 2009, que aprova as normas
de execução e de financiamento da
assistência farmacêutica na atenção
básica

12 de 
Junho de 

2008

 Listagem aprovada pela CIB-RJ
28 de 

agosto de 
2008

Diário Oficial de Petrópolis n° 3085,
Portaria n° 277 “Nomeação dos membros
da Comissão para elaborar relação de
medicamentos da Farmácia Básica do
Município”;

28 de 
Dezembro 
de 2010.

Portaria GM/MS nº 4.217 ,que aprova as
normas de execução e de financiamento
da assistência farmacêutica na atenção
básica 

10 de 
junho 
2010

Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro,
Deliberação CIB-RJ n° 950 de 10 de Junho
de 2010, “Aprova as normas de execução e 
financiamento da Assistência
Farmacêutica na Atenção Básica do Estado
do Rio de Janeiro- 2010”;

27 de 
Janeiro de 

2009

Memorando n° 007/2009 da DIFARM para
Secretário de Saúde, Diretor Administrativo
e Diretor do DELCAA, esclarecendo sobre a
CFT;

08 de 
setembro 
de 2010

Ofício circular da Subsecretaria de atenção
à saúde (AS)/Superintendência de
Assistência Farmacêutica e Insumos
estratégicos (SAFIE)/n° 20.004/10,
convocando para reunião no dia 20 de
setembro de 2010, para discutir entre
outros assuntos de pauta, a Resolução
CIB/RJ n° 950/2010; atualização da CFT
estadual; Situação das remessas
financeiras da Assistência Básica, entre
outros;

22 de 
Julho de 

2009

Diário Oficial de Petrópolis n° 3303 de 24
de Julho de 2009, boletim de publicação da 
Secretaria de Saúde n° 005/09, despacho
da Secretária de Saúde em de 22 de Julho
de 2009, divulga o elenco municipal de
medicamentos do Município, baseado no
elenco estadual aprovado pela CIB em
12/06/2008

 15 de 
abril de 

2011

Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro,
Deliberação CIB-RJ n° 1281 :
“Financiamento da Assistência
Farmacêutica na atenção Básica do Estado
do Rio de Janeiro- 2011”.

01 de 
fevereiro 
de 2011

Ata da reunião do Conselho Municipal de 
Saúde (COMSAÚDE), Aprovada a 
ampliação da relação municipal de 
medicamentos (REMUME)  

Fonte: Elaboração Própria, a partir do dossiê da DIFARM, com inclusão da Lei Municipal em 2003. 
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É importante notar que as publicações das normas federais são próximas do 
fim do segundo semestre e são alteradas constantemente, próximas desse 

período, ano a ano neste contexto.  

A aprovação pela CIB acontece no final do primeiro semestre seguinte, então 
os municípios tem uma defasagem, da publicação da norma federal até a 

publicação e aprovação da CIB, de aproximadamente 10 meses. Verificou-se o 
período de aproximadamente um ano para adequação as novas orientações 

presentes. Este fato está configurado na descrição do processo de 
incorporação de novas regras, novas rotinas e fluxos no Município, conforme 

esta fala de um entrevistado: 

Esse atendimento pessoal que a gente faz aqui é paciente por 
paciente, até aqui, até a gente se adaptar as mudanças. Para 
diminuir o impacto na vida do paciente [...], pois esse impacto das 
alterações da política ele sempre existe, até por que o impacto 
financeiro sempre é muito importante, da mudança das compras, da 
licitação. Uma coisa que a gente fica sabendo hoje em agosto, que 
vai acontecer em março do ano que vem, mas a licitação é em 
novembro e dentro da política atual. Quando chegar em março a 
Política muda, mas a próxima licitação eu não sei quando é, e eu não 
posso me programar para alguma coisa que ainda não existe, a 
gente vai ter que trabalhar dentro daquilo, então o impacto sempre 
tem [...]. (entrevistado I e) 

As mudanças no Plano Nacional de Medicamentos influenciam sim. 
A DIFARM sempre contorna “essa coisa” e é assim, a gente fica 
sabendo, que as coisas vão mudar (referindo-se as normas) [...], daí 
(a pessoa) manda por mail, as informações. Isso aqui (referindo-se a 
um medicamento) vai sair do Programa de Saúde Mental e vai 
passar para a Farmácia Básica, esse aqui vai do Hiperdia e vai para 
não sei do quê. Aí a gente fica aqui...nossa a gente vai ter que criar 
outro fluxo, nossa aí o paciente vai ter que ficar peregrinando de 
farmácia em farmácia. Nossa, vamos propor alguma coisa mais 
lógica pelo ‘Amor de Deus’, se não o paciente que mora lá no 
cafundó dos Judas e que é do Programa Saúde da Família, não vai 
fazer tratamento, porque agora só se ele for ao médico da Saúde 
Mental e não vai ter médico para isso tudo. Isso vai virar uma 
demanda reprimida, que vai virar demanda judicial, então a gente 
pensa nisso tudo de forma coletiva. (entrevistado I e) 

As regras informais passam a ser instituídas por esses atores estatais, 

conforme demonstrado a seguir: 

Tem atores importantes na estrutura do estado, são farmacêuticos 
que buscam entender os municípios informalmente, e [nome] que 
ajuda a gente, avisando quando as normas vão alterar e dando 
assessoria e também tem um [nome.] que ajuda muito nos 
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medicamentos excepcionais, que ajuda muito a estruturar o serviço. 
(entrevistado I d). 

A exigência pela norma da elaboração do elenco municipal de medicamentos 
da farmácia básica a partir do elenco nacional, com negociação na CIB, 
reforçou dois movimentos que impactaram na estruturação da política 

municipal: a introdução de atores médicos, coordenadores de programas de 
saúde, que passaram a perceber as necessidades formais instruídas pelas 

normas, segundo um relato de entrevistado (I a): “[...] Agora eu entendo 
melhor a carga [burocracia] que este departamento tem [...]” e a necessidade 

de negociação da inclusão destes medicamentos no CMS e posteriormente na 
CIB, caracterizados como duas arenas de decisão. 

Nesta situação em especial, uma fala chama a atenção: “O Secretário da Saúde 
é um ator primordial, ele é o único que está em contato com os três entes e 

com a ‘ponta’ dele aqui no território”. (entrevistado II e). 

Outros atores locais foram incluídos neste processo. Para alguns 

entrevistados, o movimento social organizado foi um importante elemento na 
formulação e no direcionamento das políticas públicas. Um dos exemplos 

relatados pelos entrevistados foi:  

Eu lembro assim, que é marcante pra mim é a questão da AIDS, do 
HIV [...]. Então você vê, quando existe organização social, dá certo, 
este caso também teve envolvimento de muitas classes sociais 
importantes, como das artes, mas chegou até o povo (entrevistado I 
b) 

Outro grupo citado por vários entrevistados e com forte atuação no município 
foi o GRUPARJ-Petrópolis (Grupo dos pacientes portadores de artrite 

reumatoide). Este grupo teve importante influência na inclusão de 

medicamentos e formulação de protocolos na REMUME, conforme consta no 
capítulo de medicamentos específicos para tratamento desta patologia 

(PETRÓPOLIS, 2011:18).  

A gente quer reativar isso, como a associação dos diabéticos, não 
para interesses partidários, aquilo é deles, não é para político utilizar 
e ir para o jornal (entrevistado I a). 

Ao término do processo de seleção da REMUME, foi efetuada sua publicação 

no Diário Oficial do Município n° 3.303, de 24 de julho de 2009 . Nesta lista 
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constam 115 medicamentos para a atenção básica seguindo o elenco sugerido 
pela Comissão Estadual, acrescentando outros 5 (cinco) medicamentos, 
selecionados pela equipe municipal. Ao final deste processo, houve um 

acréscimo de 69%, comparativamente ao período crítico-inicial (2001), onde o 
município contava com 46 medicamentos na lista básica. 

Os objetivos da REMUME, segundo uma apresentação feita pela DIFARM para 
o CMS, são organizar e garantir o acesso facilitado, priorizar os medicamentos 

“essenciais à vida”, o uso racional de medicamentos e o respeito à Lei 
Municipal n° 6029 de outubro de 2003. Segundo a percepção de um 

entrevistado (III a): “A REMUME é uma porta aberta, como um cartão de visita, 

que dá mais coerência e humaniza o atendimento”.  

Este processo, incentivado pelas diretrizes instituídas nas normas federais, 
contribuiu na formulação da política local, ressaltando a institucionalização da 

PNAF, como foi visto na utilização das referências técnicas como o FTN, os 
PDTCs e na condução política deste processo pelo Estado do Rio de Janeiro e 

pela CIB. A consolidação permitiu a DIFARM uma posição preponderante em 
relação aos outros serviços e órgãos da PMP, no desenvolvimento da agenda 

local sobre a assistência farmacêutica.  
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4.3. Síntese do processo  

O processo de formulação da PNAF foi construído a partir das diretrizes da 
PNM como desdobramento das políticas iniciais para a reorientação da 

assistência farmacêutica que preconizava o modelo de descentralização do 

SUS, transferindo a execução das ações e serviços de saúde do âmbito da 
atenção básica para os municípios. 

Este modelo de descentralização da gestão da assistência farmacêutica seguiu 
o padrão instituído para as demais políticas de saúde: regras normativas pelo 

Ministério da Saúde, vinculadas ao financiamento para a implantação destas 
políticas e poucos mecanismos regulatórios entre as três esferas de gestão, 

sobre os resultados deste processo.  

Em Petrópolis, no início desse processo de descentralização, o Estado do Rio 

de Janeiro buscou dar ‘suporte ao município’ ao desenvolver um Plano 
Estadual de Assistência Farmacêutica. Entretanto, o foco deste Plano residiu 

no aspecto logístico de aquisição e fornecimento de medicamentos, não sendo 
encontrados outros elementos importantes que buscassem dar sustentação 
ao processo inicial desta política. Como exemplo desses elementos citamos 

os aspectos relativos a estrutura, como dimensionamento da capacidade 
instalada, recomendações sobre a necessidade de recursos humanos e 

fornecimento de treinamento e capacitação na área, bem como o planejamento 
e formulação do Plano Municipal de Assistência Farmacêutica que permitisse 

a gestão, o aprimoramento e o desenvolvimento de ações, numa perspectiva a 
médio e longo prazo, com estabelecimento de metas e pactuação de 

resultados. 

Ao longo do processo crítico inicial no Município, os principais desafios 

existentes foram o fenômeno da judicialização, que norteou todos os períodos 
dessa análise e  o desenvolvimento de políticas da assistência farmacêutica 

voltadas a execução dos Programas da Atenção Básica. Os maiores índices de 
crescimento no cadastro dos pacientes dos Programas de Assistência 

Farmacêutica coincidem com o período de expansão do número de famílias 
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assistidas pela atenção básica. Este pode ser um importante indicador, sobre 
a correlação e o estabelecimento de diretrizes políticas buscando associar os 
objetivos estratégicos comuns, possibilitando uma integração institucional de 

temas relevantes para a saúde pública. 

Pode-se dizer, portanto, que as instituições que mais afetaram esse período 
histórico, definindo as regras do jogo e a conformação do processo de 
formulação da política de assistência farmacêutica local, foram o Poder 

Executivo e o Poder Judiciário. Os atores que participaram nesse processo em 
Petrópolis foram identificados esquematicamente na figura 9. 

Figura 9: Representação dos principais atores envolvidos na Política de Assistência 

Farmacêutica Municipal, Petrópolis 

 
Fonte: Elaboração própria, com base nos dados obtidos na pesquisa. 

 

No período denominado de ‘construção’, o Ministério da Saúde desenvolveu 

várias políticas e programas que buscavam ampliar o acesso de 
medicamentos, como a Farmácia Popular do Brasil. Para a rede municipal, 

verificou-se um incentivo para a capacitação de recursos humanos – 
Farmacêuticos – para a gestão da assistência farmacêutica, conforme 
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documentos publicados no período. Entretanto, poucas evidências foram 
encontradas de integração de projetos estratégicos entre as três esferas de 

gestão.  

No período denominado de ‘consolidação’, houve a construção, no Município, 
do principal instrumento das políticas relativas à assistência farmacêutica: o 
elenco de medicamentos essenciais. Neste mesmo período, o Ministério da 

Saúde promoveu a publicação da RENAME 2008 e o Formulário Terapêutico, 

que serviram como base técnica de sustentação para a REMUME em 
Petrópolis e dos protocolos para os médicos da rede municipal. A estratégia 

da DIFARM no sentido de envolver atores médicos na elaboração da REMUME 
e nos protocolos tinha o objetivo de organizar o fluxo da dispensação desses 
medicamentos nas unidades de saúde municipais e diminuir o impacto dos 

processos administrativos para a aquisição de determinados grupos de 
medicamentos. 

Nesta relação estabelecida com os diversos atores e seus interesses no 

processo decisório, a DIFARM compromete-se com a gestão do ciclo da 
assistência farmacêutica, estruturando políticas para assegurar a qualidade, o 
uso racional dos medicamentos e a garantia do acesso. Isso talvez explique 

por que a DIFARM tenha sido identificada como a única responsável pelo 
direcionamento das diretrizes da política de assistência farmacêutica no 

Município, pela maioria dos entrevistados.  

Poucos entrevistados citaram o CMS, os outros órgãos e atores como a 
coordenação da atenção básica, o setor administrativo, o setor de compras, a 
assessoria jurídica, o Gabinete e os médicos. Isso permite concluir que existiu 
uma ampliação da ‘ponta da rede’ na formulação e envolvimento nas políticas 
públicas, mas a inserção dos atores ainda é restrita ao contexto e interesses 

específicos.  

As atribuições desses entes e atores no processo ainda não estão bem 
estabelecidas, de forma clara, para os usuários do sistema. A inexistência de 

regimentos internos, bem como os organogramas básicos das divisões e 
demais pastas que constituem as estruturas funcionais da SMS/PMP, dificulta 
a disseminação de informações, tanto para os funcionários que pertencem à 
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burocracia como para a população, segundo um entrevistado: “A DIFARM 

precisa estar mais inserida no núcleo estrutural da secretaria de saúde, a 
[chefia da farmácia] tem uma força, um peso muito grande para o município” (II 

e). Não foi encontrada nenhuma divulgação no site da Prefeitura sobre a 
estrutura da DIFARM, nem sobre os fluxos e programas de medicamentos 

existentes para o Município. 

A alternância de gestões interfere na dinâmica da política, sentida 

particularmente em contextos locais menores, apesar de não ter sido 
percebida em Petrópolis. Existe o receio da manutenção das políticas no 

Município, segundo um dos entrevistados (II d): “Municípios pequenos tem 

muita questões políticas, que não é nosso caso”, referindo-se as constantes 
trocas de cargos de Chefia quando novos Gestores assumem seus cargos e 

funções. 

Este fato permitiu a manutenção dos ‘funcionários estatais’, que influenciam 
diretamente na formulação da política de assistência farmacêutica local, ao 

longo do período estudado. Além deste fato, a inserção da DIFARM nas 
reuniões de colegiado de gestão, onde todos os gestores das unidades de 
saúde local estão presentes, permitiu que a assistência farmacêutica fosse 

debatida ao longo do desenvolvimento das demais políticas locais de saúde, 
possibilitando que outros atores estratégicos no processo de decisão política 

apoiassem as iniciativas da DIFARM. 

Apesar de diversas políticas implementadas, não havia nenhum sistema de 
monitoramento e avaliação da política local de assistência farmacêutica 

instituído pelo nível central, estadual ou municipal. Esta evidência de que não 
há sistema de indicadores pactuados e regularmente acompanhados permite 

uma certa autonomia da gestão local sobre a condução dos resultados da 
política, sendo observada a existência de um sistema local da DIFARM para 

fins de acompanhamento logístico e financeiro. Entre os sistemas existentes 
do Ministério da Saúde: SIFAB, HÓRUS, HIPERDIA não foi identificado 

monitoramento, integração sistêmica e regulação sobre os mesmos, em 
relação a esfera municipal. A função do município é de alimentar os bancos 

dos sistemas vigentes, segundo relato: 
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Não fazemos monitoramento, pois no fundo no fundo, nós não temos 
muito tempo, minhas necessidades são muito operacionais. Por 
exemplo, eu fico muito na quantidade, quanto cada paciente toma de 
AAS (medicamento) naquele posto. Acho que vou colocar o HORUS 
na ponta porque o que o MS da saúde quer saber é o quanto nós 
estamos consumindo na ponta, na atenção básica. (entrevistado I d) 

É importante ressaltar, segundo o destaque do item 3.2., que “O poder político 
dos grupos de interesse e das classes depende, em grande medida, das 
estruturas e capacidade do Estado”. Para um entrevistado (III a): “[...] as 

normas do Ministério da Saúde sempre tem impacto, pois são incluídos 

sempre novos medicamentos e estes são cada vez mais caros, são esses que 
os médicos sempre estão solicitando”, sendo este um importante fenômeno a 

ser analisado na formulação das Políticas Públicas setoriais. Percebemos a 
influência da indústria farmacêutica e dos médicos conformando esta ‘agenda 
governamental’, também no Município. A iniciativa de divulgar os PCDTs para 

as ‘especialidades’ que mais prescrevem medicamentos de alto custo, 

conforme a última fala, é uma tentativa de sensibilizar os atores médicos da 
presença de um Estado com políticas públicas estruturadas. 

Não foi evidenciado algum processo de organização para a Atenção 
Farmacêutica no município, conforme preconiza a PNAF, e ainda, poucas falas 

associaram este processo como contribuição para o uso racional do 
medicamento. 

Outro fenômeno observado no período, foi a pressão exercida pelo Ministério 
Público Estadual (MPE) sobre a gestão municipal, onde através do Termo de 

Ajustamento de Conduta (TAC), obriga que o PMJPA seja descentralizado para 
outra região no Município. Neste documento os questionamentos efetuados 
são tão imperativos que destaco abaixo a fala da DIFARM, como resposta a 

este processo: 

“E quanto ser “de simples solução” e dizer que nos mantivemos 
“inertes”, é julgar de forma precipitada que todos somos 
incompetentes, insensíveis, alheios e omissos aos problemas da 
comunidade (carente ou não), que não prestamos nenhum tipo de 
serviço, que não colaboramos para a melhoria da qualidade de vida 
de nenhum cidadão e que não ajudamos em momento algum a 
salvar vidas todos os dias em nosso município. Deveriam nos julgar 
também pelo que fazemos” (Documento do setor). 
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Percebemos, nesta situação, um distanciamento do MPE em relação às 

necessidades da maioria da população do Município e das possibilidades de 

estrutura para novas demandas sem a correta avaliação da relação custo x benefício 

para o sistema de saúde local. Assim, ao longo desta trajetória, a Política de 

Assistência Farmacêutica do Município foi sendo construída, inserindo atores 

relevantes como os médicos e técnicos de outras áreas, estabelecendo parcerias 

com outros setores e órgãos públicos, efetuando concurso público para a inserção 

de novos farmacêuticos no quadro municipal, ampliando sua estrutura física para 

adequação do provimento logístico do ciclo da assistência farmacêutica, 

desenvolvendo um sistema próprio para monitoramento dos processos e programas 

estabelecidos, efetuando o processo de seleção de medicamentos essenciais para 

os Programas de Saúde instituídos e conformando o papel fundamental da DIFARM 

na condução de todas as diretrizes desta Política Pública setorial. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este estudo buscou identificar os elementos que influenciaram os rumos da 
política de assistência farmacêutica no município de Petrópolis, utilizando 

como modelo de análise o neoinstitucionalismo histórico. A abordagem 
teórica permitiu identificar alguns elementos do contexto histórico nacional, 

relativos ao processo de reorientação da assistência farmacêutica, após 
publicação da PNM, e estabelecer uma relação de influências de outros atores 
e instituições sobre o Estado e que afetaram os rumos das políticas públicas, 

envolvendo esta diretriz. O foco residiu na reorientação da assistência 
farmacêutica, conforme abordado, pois seguia o modelo das demais políticas 

vigentes do SUS, que preconizava aos municípios a execução das ações e 
serviços de saúde na Atenção Básica. Neste processo foi observado que esta 

diretriz seguiu o padrão instituído para as demais políticas: regras normativas 
pelo Ministério da Saúde vinculadas ao financiamento para a implantação das 
mesmas e poucos mecanismos regulatórios entre as três esferas de gestão.  

Como a perspectiva de análise foi a partir dos fenômenos locais, foi 

necessário fazer uma breve contextualização da Política Nacional de 
Medicamentos e dos principais condicionantes que, após a publicação da 

Política, conduziram o País à formulação da Política de Assistência 
Farmacêutica  

Inicialmente, portanto, este estudo buscou analisar a influência das normas 
federais, sobre o processo de descentralização da assistência farmacêutica. 
Entretanto, ao iniciar a pesquisa de campo, identificou-se, no nível local, a 

forte influência do Poder Judiciário através do fenômeno da Judicialização de 

Medicamentos, fato este que encontrou evidências no processo de revisão da 
literatura, sendo necessário, também, contextualizar este fenônemo. O 

resultado dessa influência no Município foi a instituição de uma Lei Municipal 
que gerou um programa com estrutura específica para atender e organizar esta 

nova demanda (PMJPA) e o estabelecimento de relações entre diversos atores 
que passaram a influir nas regras locais, como o Ministério Público e 

Defensoria Pública. Este fenômeno foi observado durante todo o recorte 
temporal efetuado pela pesquisa, demonstrando a importância que este tema 



 

108 

 

exerce sobre a gestão pública. Pela ausência de organização social, a 
população recorre a instância jurídica na busca da garantia dos seus direitos 
no que se refere ao acesso aos seus medicamentos, o que provoca, além de 

um distanciamento das necessidades coletivas sobre os processos 
individuais, uma série de questões problemáticas, consequência deste 

fenômeno. 

Os desafios da influência do Poder Judiciário sobre os órgãos municipais 

como a DIFARM, ASSEJUR, SMS são debatidos no CMS - arena de decisão, 
formalizada nas regras e que deveria representar os anseios da coletividade. 

Nesta pesquisa pode-se inferir que esta instância configura um espaço de 
pouca análise sobre o planejamento e a formulação de políticas, transmitindo 
a ideia de um colegiado de legitimação e autorização das ações e das contas 

públicas realizadas pelas gestões.  

Outro elemento importante que foi introduzido no contexto nacional e que 
também foi identificado na pesquisa, foi o Programa Farmácia Popular do 

Brasil. Este programa parece ter uma vinculação direta com uma política 
industrial, fortalecendo a produção do parque nacional, o que é extremamente 
estratégico e importante, como foi abordado, para o desenvolvimento de uma 
efetiva PNM. No entanto, parece que ele fornece alguns matizes que podem 
‘competir com as políticas públicas de atenção a saúde’. A desvinculação 

deste programa com os demais programas de atenção básica e com a própria 
estrutura municipal de assistência farmacêutica para este nível de atenção, 
poderá levar a problemas diversos no planejamento da política municipal, 

sendo um importante tema para novas pesquisas, relativas as políticas deste 
setor. 

Ao longo do contexto histórico municipal, foi possível identificar as 
instituições, os atores sociais e as arenas de decisão, que formaram três 

distintos períodos de análise, dependentes entre si, bem como, as relações 
formais e informais entre esses elementos que interferiram na agenda local e 

que podem contribuir na análise dessa política pública. 

A análise identificou que, a partir da interação entre a DIFARM, a coordenação 
do PMJPA, a ASSEJUR, o Judiciário e demais atores retratados na figura 9, foi 
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possível o estabelecimento de novas diretrizes para a política local. Esta 
relação demonstrou um certo ‘insulamento burocrático’ caracterizado pelo 
papel da DIFARM, pois ao longo dos períodos analisados, a DIFARM foi se 
tornando o ator mais importante na condução da Política de Assistência 

Farmacêutica no Município, que, em articulação com os outros atores estatais, 
estabeleceram uma agenda própria, formulada com conhecimento técnico das 
‘regras do jogo’ e pela capacidade de empreender. As atitudes e habilidades 

adquiridas pelo tempo de gestão parecem que foram fundamentais para os 
resultados alcançados pela gestão municipal, sendo um importante tema 

também, para o campo de análise das políticas públicas, como a abordagem 
sugere. 

Algumas análises ficaram prejudicadas pelo tamanho da pesquisa que o 
método e a abordagem exigem, por exemplo, os documentos analisados foram 
obtidos somente através da DIFARM, assim como não foram analisados todos 
os documentos da SMS e do CMS referentes a assistência farmacêutica. Além 

disso, as entrevistas poderiam ser realizadas com outros atores, como os 
usuários do CMS, médicos do setor privado, médicos da ponta da rede, 

assistentes técnicos como enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de 
farmácia e usuários que são beneficiários da rede pública e do programa 

instituído no município. Estes fatores poderiam ampliar as evidências e 
poderiam trazer novas informações e outros elementos. A influência partidária 

dos mandatos dos prefeitos entre os períodos históricos também não foi 
analisada, nem foi verificada a existência de programas específicos para o 

setor saúde entre essas gestões. 

As revisões da RENAME foram o segmento das ações do Ministério da Saúde 
em relação a PNM e a PNAF, que mais foram destacadas pelos atores 

entrevistados. Foram quatro revisões no período de 2006, 2008, 2010 e 2012.  

A falta de estrutura do município pode ser notada através da percepção dos 
atores entrevistados, tanto ao nível de recursos humanos quanto a 
infraestrutura adequada para tornar efetivo o ciclo da assistência 

farmacêutica. O foco ainda está no fornecimento de medicamentos, em virtude 

da própria falta de estrutura.  
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A pesquisa forneceu dados que demonstram a importância da política de 
atenção básica para o desenvolvimento das demais políticas de saúde, neste 

caso, a de assistência farmacêutica. A possibilidade de acompanhar a 
terapêutica medicamentosa dos usuários, seu tratamento de forma integral e 

demais fatores associados a sua saúde, amplia a concepção de ‘atenção 
farmacêutica’ como processo de trabalho e pode contribuir para a promoção 

do uso racional de medicamentos.  

Apesar dessa pesquisa ser sobre um único município, esse estudo de caso 
permite fazer algumas proposições e correlações sobre o processo da 

“reorientação da assistência farmacêutica” nos outros municípios. As três 
esferas de gestão, que são responsáveis pelo processo de descentralização, 
criaram poucos mecanismos regulatórios deste processo e não se tem claro, 

principalmente para a ‘ponta da rede’, a correlação dos resultados das 
políticas relativas a essa diretriz com os rumos e objetivos estratégicos da 

PNM e da PNAF.  

Novas pesquisas podem fornecer subsídios para a análise dessas duas 
políticas públicas, a PNM e a PNAF, tão interdependentes, sendo necessário 

estabelecer metas claras e objetivas sobre as diretrizes estabelecidas. 
Ressalto a importância de reavaliar a condução da trajetória da PNM conforme 
recomendado pela OMS de 5 em 5 anos, englobando o maior número de atores 
envolvidos neste campo setorial, buscando garantir os objetivos estratégicos, 
fundamentais na formulação, planejamento e avaliação dessa política pública, 

fornecendo legitimidade e subsídios ao Estado Democrático através de sua 

efetiva inserção na sociedade. 
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APÊNDICE 1 – ROTEIRO BÁSICO DE ENTREVISTAS 

Observação: Este roteiro básico foi utilizado para todos os atores 
entrevistados, ocorrendo pequenas adaptações, em função do papel e das 

atribuições dos entrevistados. 

 Quais são os órgãos do sistema de saúde local que participam das decisões 

sobre a assistência farmacêutica? 

 Quais são as atribuições desses órgãos em relação à política? 

 Há influência da Câmara dos Vereadores na gestão da assistência 

farmacêutica? Como você caracterizaria essa influência? 

 Que órgãos de outras esferas de governo e poderes do Estado (por exemplo: 

Ministério Público, Defensoria Pública, Justiça) interferem na gestão da 

assistência farmacêutica? Como se dá essa interferência? 

 Quais organizações sociais e atores políticos relevantes (políticos, 

representantes de grupos da sociedade) que interferem nessas decisões? 

Como se dá essa interferência? Como ela é percebida pelo autor entrevistado. 

 Que aspectos, ou normas da política nacional de assistência farmacêutica 

tiveram maior impacto sobre a gestão local? Como? 

 Que aspectos, ou normas da política estadual de assistência farmacêutica 

tiveram maior impacto sobre a gestão local? Como? Os impactos influíram 

sobre o ciclo da assistência farmacêutica, ou sobre um dos elementos 

somente, qual deles? 

 Como você avalia os recursos humanos, financeiros e materiais disponíveis 

para a assistência farmacêutica municipal? Buscar relação com a estrutura 

necessária para garantir a gestão do ciclo da assistência farmacêutica. 

 Há algum sistema de monitoramento e avaliação da assistência farmacêutica 

municipal? Caso positivo, descreva-o. 

 A assistência farmacêutica municipal tem assegurado o acesso da população 

aos medicamentos de forma satisfatória? 

 Destaque aspectos positivos e negativos da gestão da assistência 

farmacêutica municipal. 



 

129 

 

 As mudanças nas políticas nacionais ou estaduais influenciaram o 

comportamento dos diferentes atores locais envolvidos? 

 Houve momentos mais críticos da gestão da assistência farmacêutica, 

decorrentes de mudanças nas normas nacionais ou estaduais? Caso positivo, 

como você descreveria os mesmos? 

 Como se dá o compartilhamento do estado na gestão municipal? Aspectos 

positivos e negativos. 
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APÊNDICE 2 – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO- 
ANEXO I 
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APÊNDICE 3  – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO- 
ANEXO II 
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APÊNDICE 4- TERMO DE COMPROMISSO DO PESQUISADOR 

RESPONSÁVEL 
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APÊNDICE 5- PARECER DO CEP 
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APÊNDICE 5 - PARECER DO CEP – PARTE II 
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APÊNDICE 6 - TERMO ASSINADO PELA  INSTITUIÇÃO PROPONENTE  

  


