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I. CONCEITOS NECESSÁRIOS PARA ENTENDER A 
GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS 

 • Gestão do cuidado em saúde – é um somatório de decisões quanto ao uso de tecnologias em saúde, articulação 
dos serviços e condutas dos profissionais, considerando as necessidades singulares das pessoas, nos distintos 
momentos de sua vida. 

 • Condição aguda de saúde - são as condições de saúde com as seguintes características: duração limitada, 
manifestação abrupta, diagnósticos, usualmente, precisos, intervenção, usualmente, efetiva, tendo como resultado a 
cura. 

 • Condição crônica de saúde – são condições de saúde com as seguintes características: duração longa, manifestação 
gradual, diagnóstico, usualmente, incertos, tendo como resultado o cuidado. 

• Situação de urgência – é um estado em que não há risco imediato a vida, a saúde, mas se não for atendida num 
determinado período de tempo, a situação pode se transformar em emergência. 

 • Situação de emergência – é considerada uma situação em que a vida, a saúde, enfrentam uma ameaça imediata. 
Sempre ocorre de forma súbita e imprevista.  



 

 • Diretrizes Clínicas Terapêuticas – recomendações desenvolvidas de modo sistemático para auxiliar os 
profissionais de saúde e usuários no momento de tomada de decisões acerca de circunstancias clínicas 
específicas (PRC n. 02/2017- MS). 

 • Protocolo clínico – documento que normatiza um padrão de atendimento a determinada patologia ou 
condição clínica, identificando as ações de prevenção, diagnóstico, tratamento e reabilitação (PRC n. 02/2017-
MS).   

• Medicamento – produto farmacêutico, tecnicamente, obtido ou elaborado, com finalidade profilática, curativa, 
paliativa ou para fins de diagnóstico. 

 • Medicamento essencial - produtos considerados básicos e indispensáveis para atender a maioria dos 
problemas de saúde da população. Esses produtos devem estar continuamente disponíveis aos segmentos da 
sociedade que deles necessitem. 

 • Medicamento do componente especializado – é uma estratégia de acesso a medicamento no âmbito do SUS, 
caracterizado pela busca da garantia da integralidade do tratamento medicamentoso, em nível ambulatorial, 
cujas linhas de cuidado, estão definidas em Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas publicado pelo 
Ministério da Saúde ( artigo 48,Título I, Capítulo I da PRC n. 02/17. 

 • Segurança do paciente - São ações promovidas pelas instituições e profissionais de saúde para reduzir ao 
mínimo aceitável, o risco de dano desnecessário associado ao cuidado de saúde.  



II. POLÍTICA NACIONAL DE PROMOÇÃO DA SAÚDE 
(PNPS) – CONTEXTO - DIREITO À SAÚDE 

Tem como objetivo geral promover a equidade e a melhoria das condições e modos de viver 
ampliando a potencialidade da saúde individual e coletiva, reduzindo vulnerabilidade e riscos à 
saúde decorrentes dos determinantes sociais, econômicos, políticos, culturais e ambientais 
(Portaria Consolidada n. 02/17 - Anexo I – Capitulo 1) 

- POLÍTICA NACIONAL DE MEDICAMENTOS e POLÍTICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA 
FARMACÊUTICA 

• São partes essenciais da Política Nacional de Promoção da Saúde, constituem elementos fundamentais 
para a efetiva implementação de ações capazes de promover a melhoria das condições da assistência à 
saúde da população. A Lei no 8.080/90, em seu artigo 60, estabelece como campo de atuação do SUS,“a 
formulação da política de medicamentos de interesse para a saúde”. Tem como propósito garantir a 
necessária segurança, eficácia e qualidade dos medicamentos, a promoção do uso racional e o acesso da 
população àqueles considerados essenciais 

III. POLÍTICAS GERAIS DE ORGANIZAÇÃO DA ATENÇÃO Á SAUDE - 
( CAPITULO II, SEÇÃO I, ARTIGO 6o , INCISOS VII E VIII DA PRC No 02/17) 



III. POLÍTICAS GERAIS DE ORGANIZAÇÃO DA ATENÇÃO Á SAUDE - 
( CAPITULO II, SEÇÃO I, ARTIGO 6o , INCISOS VII E VIII DA PRC No 

02/17) 

• RENAME - Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (Portaria MS/GM n. 3.733/2018) 

A RENAME se divide em 5 categorias: básico, estratégico, especializado, insumos e hospitalar. Essa organização 
considera o financiamento e a responsabilidade dos entes federativos na aquisição.   

• Básico - O financiamento é tripartite, a União, Estados e Municípios transferem os recursos definidos em 
portaria. E as Secretarias Municipais de Saúde ficam responsáveis pela aquisição e distribuição desses 
medicamentos, com excessão do financiamento e aquisição da Insulina NPH 100 UI/ml e da Insulina 
Humana Regular 100 UI/ml, os contraceptivos orais e injetáveis, e os dispositivos DIU e Diafragma os quais 
são adquiridos pelo Ministério da Saúde e destruídos para as Secretárias Estaduais de Saúde que os 
redistribui para as Secretárias Municipais com base em solicitação e programação.

• Os medicamentos desse componente são voltados para os principais agravos e programas de saúde da 
Atenção Básica (Anexo l e Vl da RENAME); 

• Estratégico - Somente o Ministério da Saúde financia e adquire os medicamentos, repassando-os aos 
Estados, que por sua vez distribuem aos Municípios, conforme programação prévia. Os medicamentos desse 
componente são voltados para o controle de doenças e agravos específicos e com potencial impacto 
endêmico. As vacinais também fazem parte dessa categoria.  



Especializado - No Componente Especializado, o elenco de medicamentos está definido em três grupos. A 
responsabilidade de financiamento pode ser do próprio Ministério da Saúde (grupo 1), dos Estados (grupo 
2) e também dos municípios (grupo 3). Esse componente é uma das estratégias de acesso a medicamentos 
no SUS que busca garantir a integralidade do tratamento para algumas situações clínicas, principalmente, 
agravos crônicos, com custos de tratamento mais elevados ou de maior complexidade. O acesso a esses 
medicamentos considera os critérios definidos nos Protocolos Clínicos de Diretrizes Terapêuticas (PCDT). 

• Considerando as diretrizes da Política Nacional de Medicamentos o gestor estadual e municipal tem que 
definir a relação estadual e municipal de medicamento, com base na RENAME e em conformidade com o 
perfil epidemiológico do Estado e do Município.

• ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA TERAPIA ONCOLÓGICA:  

• O paciente com neoplasia maligna, receberá, gratuitamente, no SUS, todos os tratamentos necessários – 
Lei no 12.732/2012. 

• Política Nacional de Controle e Prevenção do Câncer– PRC no 02/2017-MS. 

• Os pacientes oncológicos recebem atendimento em hospitais habilitados como Unidade de Assistência 
de Alta Complexidade em Oncologia (UNACON), no Centro de Assistência de Alta Complexidade em 
Oncologia (CACOn) e ainda pelos hospitais gerais com cirurgia oncológica. 



• Financiamento dos medicamentos oncológicos: 

• Não é feito por meio dos componentes da AF. Essa modalidade de financiamento - com foco no paciente e 
não no medicamento - tem uma lógica diferente dos demais tratamentos oferecidos pelo SUS. O MS e as 
Secretarias de Saúde Estaduais e Municipais não disponibilizam diretamente medicamentos oncológicos. 

• O fornecimento destes medicamentos ocorre por meio da sua inclusão nos procedimentos quimioterápicos 
registrados no subsistema Autorização de Procedimentos de Alta Complexidade do Sistema de Informação 
Ambulatorial (APAC – SIA) do SUS, devendo ser oferecidos pelos hospitais credenciados SUS e habilitados 
em oncologia, sendo ressarcidos pelo MS conforme o código de procedimento informado.

A tabela de procedimento do SUS, não refere medicamentos oncológicos, mas situações tumorais específicas 
que orientam a codificação dos procedimentos que são descritos independentemente de qual esquema 
terapêutico foi adotado, o qual deve observar os protocolos e diretrizes do MS, quando existentes, bem 
como os protocolos da unidade oncológica de referência.   

São exceções a essa regra de aquisição de medicamentos: 

•    Tratamento para quimioterapia previa ou adjuvante do câncer de mama; 

• Talidomida para a quimioterapia paliativa do Mieloma Multiplo; 

• Mesilato de Imanitibe para quimioterapia paliativa do câncer do Estroma Gastrointestinal (GIST) do adulto, 
da Leucemia Mieloide Crônica (LMC) e da Leucemia Linfoblástica Aguda (LLA), Cromossoma Philadelphia 
Positivo, e L-asparaginase para Leucemia Linfoblástica Aguda. 



ETAPAS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 
• Seleção do medicamento, programação, aquisição, distribuição, prescrição e 

dispensação . 

•  Algumas considerações sobre a etapa de aquisição de medicamentos - compras públicas

Das compras públicas de medicamentos - aquisição: 

• Considerando o teor da Medida Provisória no 123/2003, convertida na Lei Federal no 10.742/2003, que 
definiu normas de regulamentação para o setor farmacêutico e criou no âmbito da ANVISA a CMED – 
Câmara de Regulação do Mercado de Medicamento; 

• Considerando que a CMED com o objetivo de uniformizar o processo de compras públicas de 
medicamentos no país criou pelo Resolução n. 2 de 5 de março de 2004, revogada pela atual redação da 
Resolução CMED no 4 de 18 de dezembro de 2006, o CAP – Coeficiente de Adequação de Preços que é 
um desconto mínimo obrigatório incidente sobre o Preço Fábrica – PF de alguns medicamentos nas 
compras realizadas pelos entes da Administração Pública Direta e Indireta da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, inclusive suas Fundações; 

• Considerando que o Preço Fabrica – PF ou o Preço de Fabricante é o preço praticado pelas empresas 
produtoras ou importadoras do produto e pelas empresas distribuidoras, Preço que inclui os impostos 
incidentes. Traz consigo a margem de lucro do laboratório e dos distribuidores. No cálculo do PF a CMED 
prevê o percentual de distribuição; 
        



•    Considerando a expressa disposição da Resolução no 3 de 2 de março de 2011, nos casos de vendas de 
medicamentos para os entes da Administração Pública por empresas produtoras, distribuidoras, farmácias, 
drogarias, representantes, postos de medicamentos e unidades volantes deverão aplicar o CAP ao Preço de 
Fábrica – PF constante da lista da CMED, resultando assim, no Preço Máximo de Venda ao Governo – PMVG; 

• Considerando que o CAP também deve ser aplicado a todos os produtos (medicamentos) comprados por 
força de ação judicial, independentemente de constar ou não na relação dos medicamentos acima 
indicados, conforme determinação do artigo 2o, inciso V e 6o da Resolução CMED no 3 de 2 de março de 
2011; 

• Considerando que pelas disposições do Comunicado nº 15~18 o índice atual do CAP é de 20,16%; 

• Considerando a competência do Conselho Nacional de Política Fazendária – CONFAZ de promover a 
celebração de convênios, para efeitos de concessão ou revogação de isenções, incentivos e benefícios fiscais 
do imposto (ICMS) de que trata o inciso II do art. 155 da Constituição Federal, de acordo com o previsto 
no §2o, inciso XII, alínea “g”, do mesmo artigo e na Lei Complementar no 24/75; 

• Considerando a importância para a garantia do acesso da população e consequentemente para a 
efetividade da política pública da Assistência Farmacêutica do SUS, destacamos, os seguintes Convênios, 
além de outros, igualmente, relevantes:  

•Convênio ICMS no 162/94 e atualizações – autoriza os Estados e o DF conceder isenção do ICMS nas 
operações destinadas ao tratamento do câncer ; 



•Convênio no 87/02 e atualizações – concede isenção do ICMS nas operações com fármacos e 
medicamentos destinados a Órgão da Administração Pública Direta e Indireta Federal, Estadual e 
Municipal e as suas Fundações Públicas (prorrogado até Outubro/2020, pelo Convênio no 133/19). O 
anexo do Convênio no 87/02 com o rol de medicamentos com isenção do ICMS foi atualizado pelo 
Convênio ICMS no 132/2019. 

• Considerando o teor do acórdão do TCU de no 1025/2015 – Plenário – Tomada de Conta Especial, a 
seguir transcrito: "Na licitação para compra de medicamentos isentos de ICMS, a Administração deve exigir 

que as propostas dos licitantes apresentem preços desonerados desse imposto, consoante decidido no 

Acordão 140/2012-Plenário. Contudo, para licitações ocorridas em data anterior à publicação desse acórdão, 

o regramento do assunto é aquele previsto no edital”. 

•  Considerando o disposto no anexo 1.2,inciso XXIII,alinha“f”do artigo 1o do Regulamento do ICMS do 

Estado do Maranhão o qual determina que o valor correspondente a intenção do ICMS, nos casos de 

operação com medicamentos relacionados no convênio CONFAZ 87/02 deverá ser deduzido do preço dos 

respectivos produtos, devendo contribuinte demonstrar a dedução expressamente nas propostas dos 

processos licitatórios e nos documentos fiscais. 

•  Considerando as disposições da resolução administrativa 11/2018 expedida pelo Secretário Estadual de 

Fazenda e publicada no Diário Oficial do Estado do dia 13 de agosto de 2018



• Existem decisões reiteradas dos Tribunais de Contas ( União e Estados) julgando a irregularidades das contas, caracterizando 
dano ao erário, determinando o ressarcimento e o pagamento de multa, aplicando as sanções constantes da Lei de Licitação, no 
caso da não aplicação do CAP nas compras de medicamento constantes da tabela CMED. Como por exemplo a tomada de 
Contas Especial n. 898.661 Tribunal de Contas de MG, Acordão n. 1437/2007 - TCU e Acordão 1146/2011 - TCU

Outras informações importantes quanto a aquisição pública de medicamentos levando em conta as práticas dos fornecedores:

a) Lei 1521-1951

Art. 1º. Serão punidos, na forma desta Lei, os crimes e as contravenções contra a economia popular, Esta Lei regulará o seu 
julgamento.

Art. 2º. São crimes desta natureza:

I - recusar individualmente em estabelecimento comercial a prestação de serviços essenciais à subsistência; sonegar mercadoria ou 
recusar vendê-la a quem esteja em condições de comprar a pronto pagamento;

b) Lei 6437-77

Art . 10 - São infrações sanitárias:

XXIX - transgredir outras normas legais e regulamentares destinadas à proteção da saúde:

pena - advertência, apreensão, inutilização e/ou interdição do produto; suspensão de venda e/ou fabricação do produto, cancelamento 
do registro do produto; interdição parcial ou total do estabelecimento, cancelamento de autorização para funcionamento da 
empresa, cancelamento do alvará de licenciamento do estabelecimento, proibição de propaganda e/ou multa;            (Redação 
dada pela Medida Provisória nº 2.190-34, de 2001) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/MPV/2190-34.htm#art12


c) Lei 8137-90

Art. 7° Constitui crime contra as relações de consumo:

VI - sonegar insumos ou bens, recusando-se a vendê-los a quem pretenda comprá-los nas condições 
publicamente ofertadas, ou retê-los para o fim de especulação;

Art. 12. São circunstâncias que podem agravar de 1/3 (um terço) até a metade as penas previstas nos arts. 1°, 
2° e 4° a 7°:

III - ser o crime praticado em relação à prestação de serviços ou ao comércio de bens essenciais à vida ou à 
saúde.

d) Lei 8080-90 - Requisição Administrativa 

Art. 15. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios exercerão, em seu âmbito administrativo, as 
seguintes atribuições:

XIII - para atendimento de necessidades coletivas, urgentes e transitórias, decorrentes de situações de perigo 
iminente, de calamidade pública ou de irrupção de epidemias, a autoridade competente da esfera administrativa 
correspondente poderá requisitar bens e serviços, tanto de pessoas naturais como de jurídicas, sendo-lhes 
assegurada justa indenização;



IV - ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE A ETAPA 
REFERENTE A PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTO 

• Considerando que a Portaria consolidada no 01/2017, no artigo 4o, § único, inciso VI, alínea “a”, determina 
ser um direito do usuário do SUS o recebimento das receitas e prescrições terapêuticas com o nome 
genérico das substâncias prescritas. 

• Considerando que a prescrição é classificada como um documento legal, tornando-se, responsabilidade 
daquele que prescreve. 

• Considerando que o artigo 3 da Lei 9.787/1999, dispõe que as aquisições de medicamentos, sob qualquer 
modalidade de compra e as prescrições médicas e odontológicas de medicamentos no âmbito do SUS 
deverão ser feitas com nome genérico - Denominação Comum Brasileira - DCB  
• Considerando que para a solicitação, avaliação e autorização do pleito do paciente, ou seu responsável, 
para dispensação de medicamento especializado e obrigatório o Laudo para Solicitação, Avaliação e 
Autorização de medicamento especializado (LME) adequadamente preenchido além da prescrição médica 
devidamente preenchida . Acompanhada dos documentos (exames etc..) exigidos nos Protocolos Clínicos 
e Diretrizes Terapêutica publicados na versão final pelo MS, conforme a doença e o medicamento 
solicitado ( artigo 66, § 1o incisos I a VI da PRC no 02/2017)  



V - POLÍTICA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA 
FARMACÊUTICA - MARANHÃO 

Base legal – artigos 28, inciso IV, parágrafo 1 e artigo 30 do título II da PRC 02/2017 

• RESME ESTADO DO MARANHÃO - Portaria SES/MA n. 882/2018 e Resolução do Conselho Estadual 
de Saúde n. 008/2018 publicado no Diário Oficial do Estado no dia 12 de setembro de 2018 

• REMUME - SÃO LUIS - Portaria SEMUS N. 141/2018 e Resolução do Conselho Municipal de Saúde 
12/2018 publicadas no Diário Oficial do Município de São Luís, no dia 27 de agosto de 2018. 

Portaria SES 143-2017 - requisitos para a solicitação de medicamentos não padronizados

• Não existe política estadual da Assistência Farmacêutica no Maranhão formalizada por ato normativo 

 • Foi instaurado pela Promotora titular da 19a Promotoria de Defesa da Saúde da Comarca de São Luís 
o Procedimento Preparatório no 009/2018, convertido no Inquérito Civil no 001/2019, com o objetivo 
de fiscalizar e implementar a Política Estadual de Assistência Farmacêutica no Estado do Maranhão e no 
Município de São Luís, onde foi expedida recomendação para o Estado e Município de São Luís aprovar 
e publicar, respectivamente, a RESME e a REMUME, após Resolução do Conselho Estadual e Municipal 
de Saúde 

• O financiamento da AF no Maranhão quanto a contrapartida do financiamento do componente básico, 
segue as normativas do SUS e as determinações da Resolução CIB/MA no 96/2014 que dispõe sobre 
Assistência Farmacêutica.  



• Coordenação de Assistência Farmacêutica Municipal – foi publicada a Portaria/SES/ MA no 256/2017, com 
o objetivo de estabelecer a obrigatoriedade dos municípios do Maranhão instalarem as Coordenações de 
Assistência Farmacêutica. Segundo informações da SES do dia 07 de julho de 2019, já existem 202 
coordenações instaladas. 

• A Portaria SES 162/2017 aprova os requisitos para solicitação e dispensação dos medicamentos da Relação 
Estadual baseado no componente especializado da RENAME de acordo com os protocolos clínicos do 
Ministério da Saúde, bem como, os do elenco estadual não contemplados pelos referidos protocolos

• Segundo o Levantamento Nacional sobre a Relação Municipal de Medicamentos do Componente Básico 
da Assistência Farmacêutica realizado e divulgado pelo CONASEMS dentre os 116 municípios que 
responderam ao levantamento 
( representando 53% dos municípios ou 66% da população do estado) relataram ter 152 medicamentos 
da RENAME em média em suas REMUMEs .Variando entre municípios com Remume de 42 
medicamentos até Remume que continham todos os 364 itens. 

VI - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ASSISTÊNCIA 
FARMACÊUTICA

• Base de Dados Nacional - PRC Nº 01/2017 

a) Web Service 

b)  Hórus

c)  Prazos para transmissão do dado - Portaria MS 1737/2018 e Nota Técnica CONASEMS


