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RESUMO

A judicialização da saúde é considerada um grande fenômeno que vem ocorrendo nos últimos anos no País, com a crescente demanda por parte 
do cidadão, via sistema judiciário, para o acesso a medicamentos. Dessa forma, é necessário que o sistema público investigue e se organize, 
criando estratégias que busquem enfrentar o impacto gerado por estas demandas. Este estudo tem como objetivo analisar as solicitações de 
medicamentos por via judicial e administrativa em um município de médio porte do Estado do Rio de Janeiro no ano de 2016. Trata-se de estudo 
seccional, descritivo e retrospectivo a partir de relatórios da Assistência Farmacêutica da Secretaria Municipal de Saúde do município. As 
solicitações foram analisadas considerando os medicamentos pleiteados, a identificação dos medicamentos constantes na Relação Nacional de 
Medicamentos Essenciais (RENAME) e na Relação Municipal de Medicamentos e a classificação do Código Anatômico, Terapêutico e Químico –
ATC dos medicamentos. No ano de 2016, foram solicitados 833 medicamentos através de mandados judiciais e processos administrativos. Destes, 
29,2% pertencem a algum Componente da Assistência Farmacêutica do SUS e 70,8% não fazem parte de nenhum programa no sistema público. 
Dos medicamentos constantes na RENAME, 53,3% são do Componente Básico da Assistência Farmacêutica, 42,4%, fazem parte do Componente 
Especializado, e apenas 4,2% do Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica. A sinvastatina 20 mg foi o medicamento com maior 
demanda, sendo este um medicamento presente na RENAME. Em relação à classificação ATC, verificou-se que 18,6% dos itens atuam no aparelho 
digestivo e o metabolismo (A), 6%, no sangue e órgãos hemapoéticos (B); e 14,5%, no sistema cardiovascular (C). Percebe-se que os três grupos 
mais demandados incluem, em sua maioria, medicamentos de uso contínuo, ou seja, para o tratamento de condições crônicas. Os resultados 
acima, em que considerável parcela dos medicamentos estão incluídos em listas públicas de medicamentos, em que se pode obter o acesso 
gratuitamente através do Sistema Único de Saúde, apontam para possíveis falhas na gestão, que devem ser melhor analisadas a fim de garantir de 
forma equânime o acesso a medicamentos com segurança e eficácia comprovada.
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