
O papel dos laboratórios oficiais no acesso a 

medicamentos no SUS

Os desafios da expansão de produção de fármacos para 

os componentes  as Assistência Farmacêutica



No Brasil, o desabastecimento de medicamentos e insumos tem sido 
pauta recorrente na agenda dos gestores.

Nos últimos anos observa-se um agravamento da situação, que 
transcende aspectos de gestão e logística. Ainda que possam estar 
relacionados ao aumento no consumo e no acesso da população a 
medicamentos, sua falta no mercado tem gerado repercussões e 
impactos na saúde.



1. Financiamento insuficiente
• Municípios aplicam valores em muito superiores ao mínimo contrapartida municipal

2. Aumento constante de preço dos medicamentos

3. Processos licitatórios para compra medicamentos desertos ou fracassados

4. Não cumprimento das exigências de edital pelos fornecedores

5. Insuficiência quantitativa de medicamentos disponibilizado no mercado nacional para
suprir mercado (público e privado)

PRINCIPAIS DIFICULDADES 

ENFRENTADAS PELA GESTÃO 

MUNICIPAL NO CBAF

IMPACTO NA 

GARANTIA DO 

ACESSO NO SUS

DIFICULDADES



DIAGNÓSTICO 

• Insuficiência de produção nacional: garantia de atendimento da demanda da AFAB no 

setor público (três níveis de gestão e Programas Farmácia Popular) e setor privado;

• Falta de regulação na produção de quantitativo suficiente para atender a demanda;

• Pouco interesse na produção dos medicamentos da RENAME: gestor público depende da 

decisão dos laboratórios fabricantes;

• Falta de interesse indústria na produção de alguns medicamentos (baixo valor agregado); 

• Falta de produto no mercado por descontinuidade temporária ou definitiva; 

• Existência de único fabricante (falta de interesse e de incentivo à produção); 



DIAGNÓSTICO 

• Dependência do país de importação de matéria-prima;

• Morosidade na publicação dos processos submetidos à avaliação da agência 

reguladora (em especial àqueles relacionados à autorização de importação de produtos 

sujeitos a controle especial); 

• Atendimento ao cronograma de registro do Insumo Farmacêutico Ativo (IFA); 

• Situações pontuais de falta por fatores que interferem nos processos licitatórios e na 

entrega dos medicamentos: preços cotados e documentação.  



DIAGNÓSTICO 

• preocupação quanto ao acesso e continuidade na Primeira Linha tratamento dos

pacientes com doenças do sangue que, frequentemente, são graves, tais como: a

Leucemia Aguda e os Linfomas;

OFICIO ENVIADO PARA O MINISTRO DA SAÚDE E ANVISA

“O Conasems também manifesta preocupação com a publicação da Resolução RE nº.

246, de 31 de janeiro de 2018 onde vários medicamentos encontram-se com a importação

“SUSPENSA”, afetando assim, o acesso ao tratamento para as citadas doenças, podendo

colocar estes pacientes em grave risco de morte uma vez que os medicamentos elencados

na resolução como: citarabina, doxorrubicina, epirrubicina, metotrexato e cisplatina; e

drogas alquilantes tais como a ciclofosfamida, clorambucil, melphalano, dentre outras,

não podem ter seu uso interrompido e/ou não ministrados.”



DIAGNÓSTICO
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NOVO CONTEXTO

oRevisão da Política Nacional de Atenção Básica

• Regulamentação das ações que os municípios devem exercer na Assistência Farmacêutica

oDiagnóstico nacional da Assistência Farmacêutica Básica (PNAUM)

oDemanda da diretoria do CONASEMS

• Desenvolvimento de iniciativas que promovam o fortalecimento da Atenção Básica e a integração

das demais políticas de saúde visando cumprir seu papel de ordenadora da rede e coordenadora

do cuidado.

oMudança do Financiamento do SUS



CONTEXTO

“Desenvolver as ações de assistência

farmacêutica e do uso racional de

medicamentos, garantindo a disponibilidade e

acesso a medicamentos e insumos em

conformidade com a RENAME, os protocolos

clínicos e diretrizes terapêuticas, e com a

relação específica complementar estadual,

municipal, da união, ou do distrito federal de

medicamentos nos pontos de atenção, visando

a integralidade do cuidado” .

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 

NA PNAB



PERPECTIVAS DO CONASEMS

oConstrução do Plano Nacional de Fortalecimento da Atenção Básica

• Apoiar os municípios brasileiros na implementação das diretrizes da atual Política

Nacional de Atenção Básica conjuntamente com a rede de COSEM´s

o Desenvolvimento de iniciativas nacionais

• Conjunto diversificado de iniciativas estão sendo elaboradas pela entidade, a serem

implantadas nacionalmente contando com o apoio de uma rede de instituições parceiras e

colaboradores no país.



PERSPECTIVAS PARA A ÁREA DA
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

oPromover iniciativas diversificadas que apoiem os municípios na implantação da Política de
Assistência Farmacêutica na Atenção Básica

oCapacitar os profissionais de saúde envolvidos na área da Assistência Farmacêutica na Atenção
Básica

oDisponibilizar instrumentos e/ou ferramentas que contribuem com o desenvolvimento dos
serviços farmacêuticos gerenciais e assistenciais na Atenção Básica



PROJETO

APROVADO

I. Proponente 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONASEMS – Conselho Nacional de Secretarias Municipais de 
Saúde 

 II. Hospital executor do 
projeto 

Hospital Alemão Oswaldo Cruz 

III. Área técnica 
responsável pelo 
projeto 

Departamento de Atenção Básica 

IV. Áreas e subáreas de 
atuação 

Capacitação de Recursos Humanos 

Desenvolvimento de Técnicas e Operação de Gestão em 
Serviços de Saúde  

V. Título do Projeto 
Atenção Básica: capacitação, qualificação dos serviços de 
assistência farmacêutica e integração das práticas de cuidado 
na equipe de saúde 
 

 

 

 

 

 

 

VI. Objetivo do Plano 
Nacional de Saúde (2016-
2019) ao qual o projeto se 
vinculará 

Objetivo 01. Ampliar e qualificar o acesso aos serviços de saúde, 
em tempo adequado, com ênfase na humanização, equidade e 
no atendimento das necessidades de saúde, aprimorando a 
política de atenção básica e especializada, ambulatorial e 
hospitalar. 

Objetivo 06. Ampliar o acesso da população a medicamentos, 
promover o uso racional e qualificar a assistência farmacêutica 
no âmbito do SUS. 
 Objetivo 10. Promover, para as necessidades do SUS, a 
formação, a educação permanente, a qualificação, a valorização 
dos trabalhadores, a desprecarização e a democratização das 
relações de trabalho. 

VII. Abrangência territorial Nacional  

VIII. Período de Execução 2018-2020 

XI. Estimativa 
orçamentária preliminar 

R$ 5.159.760,00 

 

PROADI-SUS
2018-2020



PROPOSTAS
1. Estabelecer uma rede de referência nacional de
representação dos municípios

2. Criar uma agenda de trabalho

3. Realizar ciclos de levantamento nacional para
subsidiar os CONASEMS, COSEMS e seus dirigentes



1.Programas Federais

a.Componente Básico da Assistência
Farmacêutica

a.Qualifar-SUS

a.Base Nacional de dados e ações da
Assistência Farmacêutica

a.Banco de Preços

1.Desenvolvimento da 
Assistência Farmacêutica 

Municipal

a.Gestão da Assistência 
Farmacêutica 

a.Cuidado Farmacêutico na Atenção 
Básica 

EIXOS DO LEVANTAMENTO CONASEMS



PROGRAMAS FEDERAIS

CBAF

QUALIFAR-
SUS

BASE 
NACIONAL

BANCO DE 
PREÇO

1º CICLO: COMPONENTE BÁSICO DA AF

2º CICLO: QUALIFAR-SUS

3º CICLO: BASE NACIONAL

4º CICLO: BANCO DE PREÇOS



PROGRAMAS FEDERAIS

CBAF

DESABATECIMENTO
ELENCO DE 

MEDICAMENTOS

1º CICLO: COMPONENTE BÁSICO DA AF

1ª Etapa – Situação nacional do elenco de 
Medicamentos e  desabastecimento na Atenção Básica



Dessa maneira espera-se com essa 
iniciativa:

Identificar a Relação de Medicamentos do Componente Básico da Assistência 
Farmacêutica nos municípios brasileiros.

Criar uma rede técnica colaborativa do CONASEMS/COSEMS dos responsáveis pela 
Assistência Farmacêutica nos municípios brasileiros.

Propor junto a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (Conitec) a 
atualização da Relação de Medicamentos do Componente Básico da Assistência 
Farmacêutica. 

Identificar os medicamentos com potencial risco de desabastecimento nacional na 
Atenção Básica. 

Subsidiar a discussão da produção pública de medicamentos voltadas a necessidade da 
Atenção Básica.









MUITO OBRIGADO!

Mauro Junqueira
Presidente do Conasems

presidente@conasems.org.br


