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I - O USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS  
Ocorre quando o paciente toma o medicamento apropriado á sua necessidade clínica, 
na dose e posologia corretas, em um período adequado e ao menor custo para si e 
para a comunidade ( Fonte: OMS, 1997) 

A partir de 2002, a OMS passou a definir medicamentos como aqueles orientados a dar 
resposta ás prioridades sanitárias de uma população, mostrando que os conceitos de 
“essencialidade” e “prioridade” se complementavam. No Brasil, a partir do ano 2000, teve 
início o descompasso entre os conceitos, até que em 2012, o MS passou a considerar 
essencial somente aqueles medicamentos definidos pelo SUS para garantir o acesso do 
usuário ao tratamento. Somando-se essa problemática aos constantes desabastecimentos 
(falta), bem como, a debatida não incorporação dos fármacos. 

II - DESABASTECIMENTO x ESSENCIALIDADE



A) Quanto a logística: 
• Irregularidade no fornecimento de insumos farmacêuticos, principalmente, matéria prima. 
• Interrupção de fabricação (temporária ou definitivamente)–pelo próprio fabricante (de 

grande gravidade quando é fabricante exclusivo ou com maior domínio do mercado) ou 
por decisão de interdição do processo de fabricação pela Anvisa. 

• Recolhimento de medicamento–que pode ser voluntário por decisão do próprio 
fabricante, ou por decisão da Anvisa, geralmente, envolve lotes específicos. 

• Alteração na linha de produção; 

• Medicamento de distribuição restrita; 

• Aumento inesperado da demanda 

III - ALGUNS FATORES RELEVANTES (E POLÊMICOS ?) PARA A NÃO 
EFETIVIDADE DA POLÍTICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 

DIRETAMENTE RELACIONADA AO DESABASTECIMENTO E AO 
FENÔMENO DA JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE



B) Quanto a gestão e financiamento  
• Subfinanciamento da AF e descumprimento no repasse/execução do recurso pactuado, pelos 
entes federativos;  
• Não inserção da AF nos instrumentos de planejamento do SUS; 
• Ausência da RESME e REMUNE em alguns estados e municípios 
• Formação, incipiente, fragilidade e cooptação do controle social. 
• Dificuldade de estimar impacto orçamentário para medicamentos incorporados no Brasil 

C) Quanto ao ciclo da AF 
• Ausência nos municípios da seleção e programação (epidemiologia, dados populacionais) dos 

medicamentos, sendo realizada (?) apenas, por planilhas. 
• Não encaminhamento, pelos municípios e estados, nos casos de compra centralizada pelo 

MS, da programação , no prazo, indicado, na legislação do SUS. 
• Não encaminhamento dos medicamentos, de compra centralizada pelo MS, nos prazos 

pactuados, para os Estados e Municípios. 
• Aquisição de medicamentos, pelos entes federados, contrariando os dispositivos da legislação 

que regulamenta as contas públicas
• Inexistência nos municípios de estrutura, adequada, para armazenamento, distribuição dos 

medicamentos.  



IV - IMPACTO DO DESABASTECIMENTO NA 
ASSISTÊNCIA

• O resultado imediato e de maior visibilidade do desabastecimento é a agudização das 
patologias, levando, a superlotação dos serviços de urgência/emergência, e ocasionando, 
óbitos de alguns pacientes, principalmente, os mais vulneráveis, por fator etário ou clinico. 

• Outro resultado,consequente,do desabastecimento é o fenômeno da judicialização da 
saúde. 

• Cumpre, registar, como necessário, que todos os atores envolvidos, direta ou 
indiretamente na política de AF considere o medicamento, como um produto de saúde, 
evidenciando, assim, sua verdadeira, essencialidade. 

• O PLANEJAMENTO é elemento essencial ao gerenciamento do serviço de 
abastecimento, visto que, a disponibilidade oportuna de medicamentos é um dos 
indicadores da qualidade dos serviços de saúde. É a base para definir prioridades, garantir 
o acesso e a oferta de medicamentos e assegurar a efetividade das intervenções em 
saúde com o uso desses produtos. 



• “Desordenação” da Política Pública de Saúde
• Ocorrência da Fragmentação (Equidade X Igualdade)

V - EFEITOS (?) DA JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE 


