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RESUMO 
 
O objetivo deste estudo foi identificar se há simetria entre as ações da Política Nacional de 
Medicamentos com as diretrizes de Direitos Humanos. Utilizou-se o estudo transversal, com 
levantamento de dados entre os anos 2008 a 2017, que considerou as variáveis demográficas, 
sociais, econômicas, dispensação de medicamentos, e que teve como fontes a Política 
Nacional de Medicamentos, a Política Nacional de Assistência Farmacêutica, a Pesquisa 
Nacional por Amostra de Domicílios de 2008, do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatísticas e a Pesquisa Nacional de Acesso, Utilização e Promoção do Uso Racional de 
Medicamentos. Em relação aos resultados, destacou-se o Programa Farmácia Popular do 
Brasil criado em 2004 que atendeu cerca de 47.416.735 usuários até o final de 2017, ou seja, 
aproximadamente 23% da população brasileira teve acesso aos medicamentos que 
necessitavam por consequência da implementação desse programa. Assim, concluiu-se que a 
Política Nacional de Medicamentos vem ao longo dos anos melhorando o acesso aos 
medicamentos, uma vez que a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) é 
atualizada a cada dois anos, alinhando-se com as diretrizes da Organização Mundial da Saúde. 
 
Palavras-chave: Acesso à Medicamentos. Assistência Farmacêutica. Uso Racional de 
Medicamentos. Medicamentos Essenciais. Direitos Humanos. 
 
 

ABSTRACT 
 
The aim of this study was to identify if there is symmetry between the actions of the National 
Medicines Policy and the Human Rights guidelines. We used the cross-sectional study, with 
data collection from 2008 to 2017, which considered the demographic, social, economic 
variables, drug dispensing, and which had as sources the National Policy of Medicines, the 
National Policy of Pharmaceutical Assistance, the 2008 National Household Sample Survey 
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mestrando em Sociedade, Tecnologias e Políticas Públicas pelo Centro Universitário Tiradentes (UNIT-AL). 
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of the Brazilian Institute of Geography and Statistics; and the National Survey on Access, Use 
and Promotion of Rational Use of Medicines. Regarding the results, we highlight the Popular 
Pharmacy Program of Brazil created in 2004 that served about 47,416,735 users by the end of 
2017, ie approximately 23% of the Brazilian population had access to the medicines they 
needed as a result of the implementation. of this program. Thus, it was concluded that the 
National Medicines Policy has been improving access to medicines over the years, as the 
National List of Essential Medicines (RENAME) is updated every two years, in line with the 
World Organization guidelines. of health. 
 
Keywords: Access to Medications. Pharmaceutical care. Rational Use of Medications. 
 Essential Medicines. Human rights. 
 
 

RESUMEN 
 
El objetivo de este estudio fue identificar si existe una simetría entre las acciones de la 
Política Nacional de Medicamentos y las directrices de Derechos Humanos. Utilizamos el 
estudio transversal, con recopilación de datos de 2008 a 2017, que consideró las variables 
demográficas, sociales, económicas, la dispensación de medicamentos y que tuvo como 
fuentes la Política Nacional de Medicamentos, la Política Nacional de Asistencia 
Farmacéutica, la Encuesta Nacional de Muestra de Hogares 2008 del Instituto Brasileño de 
Geografía y Estadística, y la Encuesta Nacional sobre Acceso, Uso y Promoción del Uso 
Racional de Medicamentos. En cuanto a los resultados, destacamos el Programa de Farmacia 
Popular de Brasil creado en 2004 que atendió a unos 47,416,735 usuarios a fines de 2017, es 
decir, aproximadamente el 23% de la población brasileña tenía acceso a los medicamentos 
que necesitaba como resultado de la implementación. de este programa. Por lo tanto, se 
concluyó que la Política Nacional de Medicamentos ha mejorado el acceso a los 
medicamentos a lo largo de los años, ya que la Lista Nacional de Medicamentos Esenciales 
(RENAME) se actualiza cada dos años, de acuerdo con las directrices de la Organización 
Mundial. Salud. 
 
Palabras clave: Acceso la drogas. Asistencia Farmacéutica. Uso racional de drogas. Drogas 
Esenciales. Derechos humanos. 
 

 

INTRODUÇÃO 

 

A atenção sobre políticas públicas voltadas aos medicamentos no Brasil surgiu por 

meio da Lei 8.080 de 1990 que criou o Sistema Único de Saúde (SUS), com a finalidade de 

garantir o acesso integral, universal, igualitário e gratuito aos serviços de saúde, e trouxe a 

formulação da política de medicamentos como um de seus objetivos (BERTOLDI et al., 2016, 

p. 2). 

Dando sequência, no ano de 1993 foi publicado o Decreto nº 793 pela Presidência da 

República, buscando favorecer a redução de preços dos medicamentos e destacou a 

denominação genérico. Esse Decreto foi revogado em 1999 por meio do Decreto nº 3.181 que 
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ratificou as políticas voltadas aos medicamentos, ao estabelecer e dispor sobre medicamentos 

genéricos (BRASIL, 1999). 

Ademais, a Política Nacional de Medicamentos (PNM) instituída pela Portaria nº 

3.916 de 1998, do Ministério da Saúde, é um marco para a efetivação de ações capazes de 

melhorar a assistência em saúde da população, pois visa “a garantia da segurança, eficácia e 

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

considerados essenciais” (VASCONCELOS et al., 2017, p. 2610). 

A denominação medicamento genérico é definida pela Lei nº 9.787 de 1999 (que 

alterou a Lei 6.360 de 1976 que trata da denominação de fármacos) como medicamento 

similar a um produto de referência ou inovador, desenvolvido quando a proteção patentária 

foi afastada, seja pela expiração do prazo ou pela renúncia do proprietário da patente em 

desenvolver o medicamento (BRASIL, 1999). 

Posto isto, importante mencionar os dados da Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) 

2013, onde 41,5% da população urbana e rural brasileira com 18 anos ou mais foi 

diagnosticada com hipertensão arterial, 11,1% com diabetes, 7,4% com alguma doença do 

coração, 13,6% com depressão e etc. Estas informações são validadas quando analisadas sob a 

ótica da lista de medicamentos disponibilizados pela ação “aqui tem farmácia popular”, onde 

os medicamentos são vendidos ao consumidor por preços diferenciados. 

A Política Nacional de Medicamentos (PNM) vem ao longo dos anos, por meio da 

Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (Renama) melhorando o acesso aos 

medicamentos, uma vez que a cada dois anos, esta relação é atualizada, alinhando-se com as 

diretrizes da Organização Mundial da Saúde (OMS). 

A Rename 2018 contém 878 medicamentos, sendo que 11 desses foram incluídos 

como novas opções para tratamento de diferentes doenças, entre elas: a mucopolissacaridose 

tipo I, mucopolissacaridose tipo II, polineuropatia amiloidótica familiar relacionada à proteína 

transtirretina e doença de Wilson. Além disso, dois fármacos: o adalimumabe e o everolimo 

tiveram ampliação de uso. Já o artemeter (80 mg/mL, solução injetável) (CONITEC, 2018). 
 

 

MÉTODOS 

 

Visando alcançar o objetivo de identificar se há simetria entre as ações da Política 

Nacional de Medicamentos (PNM) com as diretrizes de Direitos Humanos, utilizou-se um 
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estudo transversal com abordagem quali-quantitativa. O estudo fez um levantamento de dados 

entre os anos 2008 a 2017, e considerou as variáveis demográficas, sociais, econômicas, 

dispensação de medicamentos e preços no setor privado. E teve como fontes a Política 

Nacional de Medicamentos (PNM), a Política Nacional de Assistência Farmacêutica (PNAF), 

a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) de 2008, do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatísticas (IBGE) e a Pesquisa Nacional de Acesso, Utilização e Promoção do 

Uso Racional de Medicamentos (PNAUM). 

 

 

RESULTADOS 

 

A Política Nacional de Medicamentos (PNM), cuja finalidade é “assegurar o acesso da 

população a medicamentos seguros, eficazes e de qualidade, ao menor preço possível” (PNM, 

BRASIL, 2013), se destaca como mecanismo importante para minimizar problemas de saúde 

da população brasileira. 

Nesse sentido, a diretriz da PNM (Relação de Medicamentos Essenciais – Rename) 

alcançou um patamar de visibilidade, pois o Decreto nº 7.508/201 veio a regulamentar a Lei 

nº 8.080/1990, dispondo que “a Rename compreende a seleção e a padronização de 

medicamentos indicados para atendimento de doenças ou de agravos no âmbito do SUS” 

(BRASIL, 2011). 

Ademais, merece realce a diretriz da Reorientação da Assistência Farmacêutica que 

compreende a universalização do acesso aos medicamentos no SUS por meio da 

descentralização do processo de dispensação de medicamentos. 

Assim, houve aumento orçamentário do Componente Básico da Assistência 

Farmacêutica (Cbaf), representado no acesso aos medicamentos da Atenção Básica (Ação 

20AE), qualificação da Assistência Farmacêutica (Ação 20AH) e apoio aos medicamentos 

fitoterápicos no Sistema único de Sáude (20K5) (MINISTÉRIO DA SAÚDE, BRASIL, 

2018). Este aumento é observado na figura abaixo (BRASIL, 2018): 
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Figura 1 – Evolução dotação do orçamento da assistência farmacêutica básica entre os anos 2009 a 
2014. 

 
Fonte: MINISTÉRIO DA SAÚDE, BRASIL, 2018 
 

Outrossim, o Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica (Cesaf), 

desempenha papel essencial na efetivação da Política Nacional de Assistência Farmacêutica 

visto que sua finalidade é a garantia do acesso igualitário aos medicamentos e insumos 

médicos (BRASIL, 2018). 

Nesse sentido, as estratégias utilizadas pelo Cesaf para a efetivação da assistência 

farmacêutica são: I) o monitoramento do acesso a medicamentos para doenças negligenciadas 

ou com pouco interesse comercial; II) a centralização da aquisição; III) produção por 

laboratórios públicos oficiais e; IV) a aquisições internacionais. A figura abaixo evidencia a 

aplicação dessas estratégias para promoção do acesso aos medicamentos. 
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Figura 2 – Vias de fornecimento de medicamentos para doenças negligenciadas e relacionadas à 
pobreza, entre os anos 2005 a 2014 (Idem, 2018). 

 
Fonte: Ministério da Saúde, Brasil, 2018. 

 

Além disso, outro destaque na Promoção do Uso Racional de Medicamentos, 

constituída especialmente pela utilização de medidas como Campanhas Educativas, Registro e 

Uso de Medicamentos Genéricos, Formulário Terapêutico Nacional, Farmacoepidemiologia e 

Farmacovigilância e Recursos Humanos. A seguir a tabela com características demográficas 

do uso de medicamentos genéricos (PNAUM, 2014). 
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Tabela 1 – Prevalência de uso de pelo menos um medicamento genérico segundo características 
demográficas e socioeconômicas. 

 
Fonte: Pnaum, Brasil, 2014. 

 

Assim, de acordo com a Pesquisa Nacional sobre Acesso, Utilização e Promoção do 

Uso Racional de Medicamentos (PNAUM), em se tratando de doenças crônicas, ao exemplo 

da hipertensão arterial, jovens adultos, de 20 a 39 anos de idade, aparecem com menor 

indicação médica quando o assunto é terapia medicamentosa. É o que se percebe na tabela a 

seguir. 
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Tabela 2 - Prevalências autorreferidas de hipertensão arterial, indicação médica de tratamento 
medicamentoso e uso de medicamentos para hipertensão arterial na população com 20 anos ou mais 
no Brasil, segundo características sociodemográficas. 

 
Fonte: Pnaum, Brasil, 2014 

 

O Programa Farmácia Popular do Brasil (PFPB) criado em 2004 pelo Decreto nº 

5.090, que regulamentou a Lei 10.858 de 2004, veio para fortalecer a Política Nacional de 

Assistência Farmacêutica (PNAF), pois em 2006 após a publicação da Portaria nº 491, que 

autorizou o governo federal a formar parcerias com o setor farmacêutico privado, instituiu a 

ação “aqui tem farmácia popular”. 

Logo, o PFPB já atendeu cerca de 47.416.735 de usuários até o final de 2017, número 

que representa aproximadamente 23% da população brasileira que teve acesso aos 

medicamentos por consequência da implementação desse programa. Em termos financeiros, 

os custos para o Ministério da Saúde com o PFPB, em 2006 chegaram ao montante de R$ 

34.723.571, passando para R$ 2.815.000.000,00 em 2017. 

 

 

DISCUSSÃO 

 

A concretização do direito à saúde, compreendendo os medicamentos deve ser 

amparada por um sistema de saúde eficiente, como mecanismo de concretização de direitos e 

garantias fundamentais, ao exemplo, da dignidade da pessoa humana. Neste sentido, o artigo 

12, do Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (PIDESC), onde 
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“os Estados Partes do presente Pacto reconhecem o direito de toda pessoa de desfrutar o mais 

elevado nível possível de saúde física e mental” (BRASIL, 1992). 

O direito fundamental à saúde está consagrado no artigo 6º da Constituição Federal de 

1988 como um direito social. Saúde em sentido amplo pode ser conceituada como um estado 

de harmonia funcional entre físico e psíquico de uma pessoa. O direito à saúde é visualizado 

sob dois panoramas: um objetivo que protege o titular contra as arbitrariedades do Estado e 

dos particulares; e outro prestacional que efetiva o acesso à saúde (BATISTA et al., 2015). 

O direito à saúde pode ser efetivado mediante políticas públicas2 sociais e econômicas. 

Por este motivo, o direito à saúde, especificamente aos medicamentos, pode e deve ser 

garantido por meio de políticas públicas de assistência farmacêutica, que tratam da “proteção 

e recuperação da saúde individual e coletiva, tendo os medicamentos como insumos 

essenciais e visando à viabilização do acesso aos mesmos” (XAVIER et al, 2017). 

Apesar do advento da Lei nº 8.080/1990 dando origem ao SUS, em clara convergência 

com a Constituição Federal de 1988, a Política Nacional de Medicamentos ainda não alcançou 

sua plenitude, pois: 

 
Ainda que as diretrizes e as prioridades desta política sejam consideradas adequadas, 
há desafios e fragilidades na implementação de qualquer política pública. Destacam-
se a trajetória de subfinanciamento com a qual historicamente convivem as ações e 
os serviços públicos de saúde desde o advento do SUS e o desequilíbrio entre o 
gasto público e o privado com medicamentos (Ibid., 2017, p. 2609). 

 

Logo, a literatura nacional ensina que os medicamentos são insumos que 

desempenham papel fundamental no sistema de saúde, contribuindo na melhoria da qualidade 

de vida das populações. Assim, sobre o medicamento genérico, é possível afirmar que se 

traduziu em uma agenda do poder público para a promoção do acesso aos medicamentos 

essenciais (MIRANDA et. al., 2009, p. 2147-48). 

Portanto, a Política Nacional de Medicamentos (PNM) é componente importante da 

Política Nacional de Saúde (PNS), e visa promover melhorias nas ações de assistência à 

saúde. Para avaliar esta política foi preciso incluir estudos que analisam a eficiência e alcance 

da promoção ao acesso a medicamentos e custos para o poder público. Neste estudo, o sujeito 

de análise consistiu em demonstrar a convergência da Política Nacional de Medicamentos 

com as diretrizes de Direitos Humanos. 

 
 

2 Políticas públicas também abarcam uma série de questões setoriais que são entrelaçadas, assíncronas e 
espacialmente sobrepostas (FURTADO et al., 2015). 
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CONCLUSÃO 

 

O estudo da Política Nacional de Medicamentos (PNM) permitiu avaliar a 

conformidade entre suas ações e os Direitos Humanos. Com isto, os resultados obtidos, bem 

como a discussão apontaram para a existência de simetria entre a PNM e as diretrizes de 

Direitos Humanos relacionadas à saúde, promovendo o acesso aos medicamentos. 

A PNM implementou um modelo de assistência farmacêutica básica, e conforme dito 

em tópicos anteriores, a descentralização das ações de assistência farmacêutica ganharam 

destaque, não somente pelo atendimento às necessidades locais, mas por fomentar que 

Estados e Municípios cumprissem metas pré-estabelecidas. 

Conclui-se portanto, que a Política Nacional de Medicamentos (PNM) vem ao longo 

dos anos, melhorando o acesso aos medicamentos, uma vez que a cada dois anos, esta relação 

é atualizada, alinhando-se com as diretrizes da Organização Mundial da Saúde (OMS) sobre 

medicamentos essenciais, em sintonia com os Direitos Humanos. 
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