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INTRODUÇÃO 

 

O processo de descentralização da Assistência Farmacêutica, ao promover a 

gestão local dos recursos financeiros e da operacionalização da aquisição de 

medicamentos, avança na direção de um dos eixos que estruturam a organização do 

Sistema Único de Saúde (SUS) e, ao mesmo tempo, evidenciou limites e dificuldades 

concernentes ao seu processo de implantação. 

O medicamento é um insumo estratégico de suporte às ações de saúde, cuja falta 

pode significar interrupções constantes no tratamento, o que afeta a qualidade de vida 

dos usuários e a credibilidade dos serviços farmacêuticos e do sistema de saúde como 

um todo. 

          Ao considerar a importância dos medicamentos do Sistema Único de Saúde 

(SUS), o Controle Interno do Município de Januária, visando buscar melhorias no 

Processo de Aquisição de Medicamentos e o fortalecimento da Assistência 

Farmacêutica, achou-se necessário apresentar ao gestor atual e a secretaria de Saúde do 

Município a necessidade da criação de alguns documentos pertinentes à regulamentação 

e organização dos serviços da saúde. Vale ressaltar, que chegou ao conhecimento deste 

órgão algumas irregularidades em relação aos procedimentos adotados pelo Município 

na aquisição de medicamentos, onde, o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais 

no ano de 2015, realizou auditoria de conformidade, objetivando a verificação das 

normas pertinentes ao gerenciamento das aquisições de medicamentos.  

O Tribunal de Contas usou como metodologia a análise documental, cotejo de 

dados, entrevista, questionários, inspeção física e registros fotográficos. Finalizando os 

achados irregulares, conclui-se que os procedimentos adotados pelos gestores do 

Município, para aquisição de medicamentos com recursos próprios da saúde, no período 

de 2014 a maio de 2015, pela prática de ato ilegal, ilegítimo e antieconômico e por 

infração grave à norma legal e regulamentar de natureza contábil, financeira, 
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orçamentária, operacional e patrimonial, tendo em vista a violação dos dispositivos da 

Constituição da Republica, da Lei federal n° 8.666/1993, da Lei complementar federal 

n° 141/2012, da Lei federal n°8.080/1990, do Decreto federal n° 7.508/2011, da Portaria 

MS n° 3.916/1998, da Portaria MS n° 1.555/2013 e da Portaria MS n° 2.135/2013. 

  É com base nessas questões, que o Controle Interno lança um olhar criterioso em 

relação a esse processo com objetivo de estabelecer um método de aquisição mais 

adequado e eficiente, atendendo às reais necessidades dos serviços de saúde, para 

qualificação do acesso da população aos medicamentos no SUS, bem como, precaver o 

Município de irregularidades advindas ao não cumprimento das normas legais e 

constitucionais.    

 Vejamos alguns documentos a seguir: 

 O plano municipal de saúde. 

 Elaboração da relação municipal de medicamentos – REMUME.  

 O cadastro geral de usuários, dos controles de estoque e da distribuição dos 

medicamentos da farmácia básica, hospital e das demandas judiciais. 

Assim, para melhor compreensão do tema em questão, é necessário apresentar o 

conceito dos documentos mencionados, conhecer um pouco sobre aquisição de 

medicamentos e determinadas leis e decretos que servirão como base para o presente 

trabalho.     

 

 

1 PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE  

 

        A lei 8080/90 estabelece como atribuição comum à união, estados e municípios 

a elaboração e atualização periódica do Plano Municipal de Saúde, indicando ainda 

que a proposta orçamentária da saúde deve ser feita em conformidade com o Plano. A 

portaria 3.332/GM/2006 define que o Plano Municipal de Saúde (PMS), é o instrumento 
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básico que, em cada esfera, norteia a definição da Programação Anual das ações e 

serviços de saúde prestados, assim como da gestão do SUS. Segundo a mesma portaria, 

o Plano apresenta as intenções e os resultados a serem buscados no período de quatro 

anos, expressos em objetivos, diretrizes e metas. 

      O processo de planejamento, na saúde deve compatibilizar a percepção de 

governo com as necessidades e os interesses da sociedade. A busca pela solução de 

problemas de uma população deve definir as intervenções que possam mudar uma 

realidade de modo a alcançar uma nova situação em que haja melhor qualidade de vida, 

maiores níveis de saúde e bem-estar e que propicie um maior desenvolvimento social 

desta população. 

     A elaboração do PMS e dos instrumentos que o operacionalizam e deve ser 

entendida como um processo dinâmico que permite a revisão permanente dos objetivos, 

prioridades, estratégias e ações, seja pela superação de problemas, sejam pelas 

mudanças de cenários - epidemiológicos e políticos. Desta forma é fundamental que os 

quadros técnicos das secretarias sejam capacitados para o monitoramento das ações 

implementadas, avaliando a própria implementação, sua eficiência e eficácia assim 

como os fatores facilitadores e dificultadores. 

  

1.1  RELAÇÃO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS – REMUME. 

 

A REMUME – Relação Municipal de Medicamentos Essenciais - é um dos 

marcos da instituição do Sistema Municipal de Assistência Farmacêutica, que engloba 

ações desde a seleção de produtos farmacêuticos até o momento de sua utilização pelo 

usuário do Sistema Único de Saúde (SUS) no município, e serve como base para 

orientar a aquisição de produtos eficazes e seguros, a prescrição e a dispensação, 

constituindo a melhor gerência para os recursos públicos que devem ser aplicados de 

modo equânime. 
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1.2  O CADASTRO GERAL DE USUÁRIOS.  

 

O cadastro geral de usuários é uma ferramenta necessária para auxiliar o 

controle e distribuição dos medicamentos da farmácia básica, do hospital e demandas 

judiciais. Este instrumento deve ser elaborado levando em consideração a transição 

demográfica e a maior prevalência das doenças crônicas da população, uma vez que o 

aumento da expectativa de vida da população faz com que haja necessidade de 

constante adequação do sistema de saúde com e, também, de transformação do modelo 

de atenção prestada, de modo a conferir prioridade ao caráter preventivo das ações de 

promoção, proteção e recuperação da saúde com informações repassadas pelo médico 

prescritor, analisadas pelo farmacêutico e equipe da secretaria de saúde.  

Os documentos apresentados têm como objetivo planejar, organizar e controlar o 

processo de aquisição de medicamentos no Município. A elaboração dos documentos 

como suporte para as ações e as observações das legislações vigentes, conduzirá para o 

aprimoramento permanente do processo em questão.  

 

 

2  PLANEJAMENTOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. 

 

      A compra de medicamentos para abastecimento da rede pública de saúde é 

atividade rotineira e continuada. O abastecimento do SUS com medicamentos não é 

tarefa tão simples assim, pois, para alcançar o resultado almejado, é indispensável um 

minucioso planejamento, que é fundamental em qualquer atividade que a administração 

pública pretenda executar.  
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O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE-MG) já se manifestou pela 

necessidade de planejamento no âmbito da Administração Pública para a aquisição de 

medicamentos, a saber: 

Processo Administrativo. Falta de planejamento e negligência descaracterizam 

situação de emergência. “[...] para dispensar a licitação com base no citado art. 24 

seria imprescindível comprovar a ocorrência de situação de emergência ou 

calamidade no Município, fruto de situação imprevisível e repentina. Não é aceitável 

que se alegue situação emergencial ou circunstância crítica e potencialmente danosa 

por falta de planejamento ou por negligência da Administração. Por se tratar de 

necessidade permanente, a aquisição de medicamentos e de material odontológico 

exige planejamento criterioso por parte da Administração Pública, de maneira tal que 

os serviços funcionem sem interrupções. (MINAS GERAIS. Tribunal de Contas. 

Processo administrativo n. 612.811. Relator: Cons. Sylo Costa. Sessão de 25 set. 

2003). 

 

 

  Muitos processos são encaminhados para o tribunal de conta do país, por falta 

de planejamento da administração publica que tenta justificar nos seguintes argumentos 

pontuados a seguir:  

 Impossibilidade de prever a demanda dos medicamentos;  

 Pacientes não podem aguardar o trâmite do processo licitatório;  

 Medicamentos que são para atender a uma variedade de doenças;  

 Remédios não constam no estoque do posto de saúde;  

 Possibilidade de perder o medicamento pelo vencimento do prazo de validade 

dentre outros. 

       A aquisição de medicamentos é uma das principais atividades da Gestão da 

Assistência Farmacêutica e deve estar estreitamente vinculada às ofertas de serviços e à 

cobertura assistencial dos programas de saúde. Uma boa aquisição de medicamentos 

deve considerar primeiro o que comprar (seleção); quando e quanto comprar 

(programação); e como comprar. 

O monitoramento e a avaliação dos processos são fundamentais para aprimorar a 

gestão e intervir nos problemas. Considerando o modelo de organização do SUS e os 

esforços operacionais que demanda, a aquisição de medicamentos pode ser realizada 
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através da colaboração entre municípios, tendo em vista que a seleção de medicamentos 

pode considerar realidades de saúde comuns a municípios de uma determinada região. 

       A escolha e a programação (o que e quanto comprar) devem avaliar a posição do 

município no contexto regional e microrregional quanto ao fluxo de usuários, devendo-

se prever os serviços de referência, quando for o caso. Rename/Resme/Remume – A 

Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (Rename) é um documento de referência 

nacional, norteador da Política Nacional de Medicamentos, da Política de Assistência 

Farmacêutica e da produção do mercado farmacêutico. Serve para orientar e auxiliar os 

estados e municípios, na elaboração das suas respectivas relações de medicamentos – 

Resme e Remume. 

     O Ministério da Saúde, por meio do Departamento de Assistência Farmacêutica 

e Insumos Estratégicos da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos, 

disponibilizam a Rename para todo o país, responsabilizando-se pela sua revisão 

periódica. 

 De acordo com a LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993. art. 37, inciso 

XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da 

Administração Pública e dá outras providências. 

  Segundo consta em Resoluções da Câmara de Regulação do Mercado de 

Medicamentos - CMED e exigências do TCU e do Ministério da Saúde, os gestores de 

todas as áreas da Administração Pública (Município, Estado e União) são obrigados a 

observar a tabela do Coeficiente de Adequação de Preços (CAP), na compra de todo e 

qualquer medicamento para a Rede Pública de Saúde. 

Para tanto, os laboratórios e fornecedores de medicamentos às Prefeituras de 

todo o Brasil, são obrigados a adotar a chamada “Tabela CAP”. 
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       Se isso não ocorrer, o gestor público da Saúde está sujeito às penalidades da 

CMED, previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal, pelo crime de Improbidade 

Administrativa e até devolução dos recursos públicos gastos irregularmente. 

      Esse procedimento se justifica porque, conforme acordo do Governo Federal 

com os fabricantes de medicamentos, o quociente do benefício de redução de impostos 

aos laboratórios deve ser repassado aos Gestores Públicos da Saúde, quando da compra 

dos remédios. 

      Se não houver o repasse do desconto, seguindo a tabela CAP, tanto o cidadão, 

como o gestor público são obrigados a denunciar essa irregularidade ao TCU. 

      Para melhor entendimento, é importante conceituar a tabela do Coeficiente de 

Adequação de Preços – (CAP). 

         CAP - é um desconto mínimo obrigatório, incidente sobre o Preço Fabrica-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. 

 

 3 A SELEÇAO DE MEDICAMENTOS PARA ASSISTÊNCIA 

FARMACÊUTICA NO SUS. 

      A seleção tem o objetivo de proporcionar ganhos terapêuticos e econômicos. 

Deve definir estabelecer e consensuar uma relação de medicamentos essenciais, 

indicados de acordo com o perfil epidemiológico da população local (enfermidades 

prevalentes), para atender às necessidades da população. 

I. A seleção de medicamentos deve ser feita por uma comissão permanente de 

profissionais de saúde, com conhecimentos especializados, por critérios de 

essencialidade, qualidade e eficácia comprovada. Sua utilização deve ser obrigatória nos 

serviços de saúde, especialmente pelos prescritores. Deve ser revisada periodicamente e 

amplamente divulgada a todos os profissionais de saúde. 
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II. Devem constar todos os medicamentos que serão usados nos serviços de 

saúde inclusive os medicamentos eventualmente fornecidos pelo Ministério da Saúde. 

III. Deve retratar o perfil epidemiológico local e possibilitar o atendimento dos 

principais problemas de saúde. Deve refletir as estratégias de cuidado e atenção 

definidas pelos gestores e implementadas pelos serviços. 

Sendo assim, a programação deve ser feita com base na relação consensual de 

medicamentos na fase de seleção, e seu objetivo principal é definir os quantitativos dos 

medicamentos selecionados que devem ser adquiridos, priorizando-os e 

compatibilizando-os com os recursos disponíveis a fim de evitar a descontinuidade do 

fornecimento. 

A estimativa das necessidades programadas deve avaliar a situação local de 

saúde; o nível de acesso dos usuários aos medicamentos; o perfil de doenças da 

população; as metas de cobertura e oferta de serviços e a disponibilidade orçamentária e 

financeira. 

 Com base nessas informações, faz-se relevante perceber a importância das 

orientações estabelecidas, bem como, adequá-las e/ou mantê-las ao processo de 

aquisição de medicamentos no município para que o mesmo possa apresentar ganhos 

terapêuticos e gastos poupados. 

Com relação ao financiamento, vejamos a PORTARIA Nº 1.555, DE 30 DE 

JULHO DE 2013. Dispõe sobre as normas de financiamento e de execução do 

Componente Básico da Assistência Farmacêutica no âmbito do Sistema Único de Saúde 

(SUS). 

4   FINANCIAMENTO 

Art. 3º O financiamento do Componente Básico da Assistência Farmacêutica é de 

responsabilidade da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, conforme 
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normas estabelecidas nesta Portaria, com aplicação, no mínimo, dos seguintes valores 

de seus orçamentos próprios: 

III - Municípios: R$ 2,36 (dois reais e trinta e seis centavos) por habitante/ano, para 

financiar a aquisição dos medicamentos e insumos constantes dos Anexos I e IV da 

RENAME vigente no SUS, incluindo os insumos para os usuários insulinodependentes 

estabelecidos na Portaria nº 2.583/GM/MS, de 10 de outubro de 2007, constantes no 

Anexo IV da RENAME vigente no SUS.  

Vejamos Anexos I e IV da RENAME a seguir:  

Anexo I-Relação Nacional de Medicamentos do Componente Básico da Assistência 

Farmacêutica. 

O Componente Básico da Assistência Farmacêutica (CBAF) é constituído por 

uma relação de medicamentos e insumos farmacêuticos, voltados aos agravos 

prevalentes e prioritários da Atenção Básica, presentes nos anexos I e IV da RENAME. 

Entre esses medicamentos, incluem-se: plantas medicinais, drogas e derivados vegetais 

para manipulação das preparações dos fitoterápicos da RENAME; matrizes 

homeopáticas e tinturas-mãe; e os medicamentos sulfato ferroso e ácido fólico do 

Programa Nacional de Suplementação de Ferro. O financiamento do CBAF no Sistema 

Único de Saúde é de responsabilidade do Ministério da Saúde, dos estados e dos 

municípios, de acordo com a Portaria vigente. No âmbito deste Componente, além do 

repasse financeiro pelo Fundo Nacional de Saúde aos estados e/ou municípios, o 

Ministério da Saúde é responsável pela aquisição e distribuição dos medicamentos 

Insulina Humana NPH e Insulina Humana Regular, dos contraceptivos orais e 

injetáveis, além do dispositivo intrauterino (DIU) e do diafragma, que compõem o 

Programa Saúde da Mulher. Aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios 

competem a seleção, a programação, a aquisição, o armazenamento, o controle de 

estoque e prazos de validade, a distribuição e a dispensação dos demais medicamentos e 

insumos, conforme pactuação nas respectivas Comissões Intergestoras Bipartite. 
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 Regulamentação: legislação específica que define o Componente Básico da 

Assistência Farmacêutica.  

Documentos norteadores de uso dos medicamentos: Formulário Terapêutico 

Nacional (FTN) ou Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) definidos 

pelo Ministério da Saúde. 

Instrumento de registro: Sistema Nacional de Gestão da Assistência Farmacêutica 

(Hórus) e sistemas municipais e estaduais próprios. 

 

Anexo IV - Relação Nacional de Insumos Farmacêuticos. 

  A Relação Nacional de Insumos é composta por produtos para saúde e produtos 

para diagnóstico de uso in-vitro, de acordo com as diretrizes específicas para as doenças 

que fazem parte do escopo dos Programas do Ministério da Saúde. Os itens desta 

relação integram os Componentes Básico e Estratégico da Assistência Farmacêutica, 

conforme apontado no campo “Componente” das seções B e C. 

Regulamentação: legislação específica que define os Programas do Ministério da 

Saúde. 

Documentos norteadores de uso dos medicamentos: diretrizes específicas para as 

doenças que fazem parte do escopo dos Programas do Ministério da Saúde ou 

Formulário Terapêutico Nacional (FTN). 

Instrumento de registro: Sistema Nacional de Gestão da Assistência Farmacêutica 

(Hórus), sistemas específicos dos Programas do Ministério da Saúde e sistemas 

municipais e estaduais próprios.  

 Não consta neste documento a lista de medicamentos do anexo I e IV da 

RENAME. 
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 5  RECOMENDAÇOES PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 

DIFERENÇA ENTRE NECESSIDADE E CONSUMO 

 As necessidades de medicamentos se originam nas unidades de saúde e são 

resultantes do perfil das doenças da população e das metas de ofertas dos serviços. Não 

devem ser confundidas com o consumo de medicamentos.  

A maioria dos serviços farmacêuticos utiliza como critério técnico para 

aquisição, dados de consumo histórico e/ou critérios subjetivos. Em todos os métodos 

de programação (por perfil epidemiológico, oferta de serviços, consumo histórico ou 

ajustado), existem vantagens e desvantagens. Recomenda-se ajustar a combinação dos 

vários métodos para se obter uma programação mais adequada para que se possa 

quantificar melhor. Quando comprar? É a definição da periodicidade das compras. A 

decisão de quando comprar deve considerar a modalidade de compra adotada, a 

disponibilidade e a capacidade do fornecedor, a definição dos níveis de estoque, a 

capacidade de armazenamento do serviço e os recursos orçamentários e financeiros 

disponíveis. 

A definição de um fluxo operacional para o processo de compras, com 

atribuições e responsabilidades deve assegurar agilidade e sequência em todas as etapas, 

além de garantir o envolvimento de todos os setores: assistência farmacêutica, 

planejamento, orçamento, finanças, administrativo/ compras e outros para harmonização 

dos procedimentos, quanto às aquisições podem ser feitas por meio de licitação, 

dispensa de licitação ou inexigibilidade de licitação. Sempre que possível, elas deverão 

ser processadas com os laboratórios oficiais ou por meio do sistema de registro de 

preços. Seja qual for à escolha, esta deverá obedecer a critérios técnicos e legais. Em 

geral, a escolha da modalidade está vinculada ao valor da compra. 
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5.1 LEIS A SEREM OBSERVADAS 

       Objetivando o cumprimento das normas pertinentes a aquisição de 

medicamentos no município de Januária, sugere-se observar o item 5.4 da PORTARIA 

MS N° 3.916/1998 do Ministério da Saúde. 

     5.4  Gestor municipal 

     No âmbito municipal, caberá à Secretaria de Saúde ou ao organismo correspondente 

as seguintes responsabilidades: 

a). Coordenar e executar a assistência farmacêutica no seu respectivo âmbito; 

b). Associar-se a outros municípios, por intermédio da organização de consórcios, tendo 

em vista a execução da assistência farmacêutica; 

c). Promover o uso racional de medicamentos junto à população, aos prescritores e aos 

dispensadores; 

d). Treinar e capacitar os recursos humanos para o cumprimento das responsabilidades 

do município no que se refere a esta Política; 

e). Coordenar e monitorar o componente municipal de sistemas nacionais básicos para a 

Política de Medicamentos, de que são exemplos o de Vigilância Sanitária, o de 

Vigilância Epidemiológica e o de Rede de Laboratórios de Saúde Pública; 

f). Implementar as ações de vigilância sanitária sob sua responsabilidade; 

g). Assegurar a dispensação adequada dos medicamentos; 

h). Definir a relação municipal de medicamentos essenciais, com base na RENAME, a 

partir das necessidades decorrentes do perfil nosológico da população; 

i). Assegurar o suprimento dos medicamentos destinados à atenção básica à saúde de 

sua população, integrando sua programação à do estado, visando garantir o 

abastecimento de forma permanente e oportuna; 
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j). Adquirir, além dos produtos destinados à atenção básica, outros medicamentos 

essenciais que estejam definidos no Plano Municipal de Saúde como responsabilidade 

concorrente do município; 

k). Utilizar, prioritariamente, a capacidade dos laboratórios oficiais para o suprimento 

das necessidades de medicamentos do município; 

l).Investir na infraestrutura de centrais farmacêuticas e das farmácias dos serviços de 

saúde, visando assegurar a qualidade dos medicamentos; 

m). Receber, armazenar e distribuir adequadamente os medicamentos sob sua guarda. 

De acordo com a Portaria estabelecida, é possível perceber a importância do 

arcabouço que ela apresenta que servirá de norte para contemplação exitosa no processo 

de aquisição de medicamentos no município de Januária. 
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6  CONCLUSÃO 

      O presente trabalho que buscou orientar “O Processo de Aquisição de 

Medicamentos no Município de Januária” oportunizou, por meios de caminhos 

percorridos dentro de algumas leis e decretos, a importância de organizar e executar o 

processo cumprindo as normas estabelecidas.   

  O Controle Interno do município de Januária, tendo em vista os aspectos 

observados, entende-se a necessidade de levar a diante o conhecimento e apresentar 

sugestões ao gestor atual com o objetivo de avaliar a rotina adotada quanto aos 

procedimentos  licitatórios, em especial na aquisição de medicamentos com os recursos 

da saúde, observando as imposições previstas na Lei federal 8.666/1993, em relação ao 

histórico verificado no Município pela equipe de Auditoria do Tribunal de Contas.  

É importante ressaltar que esse trabalho foi desenvolvido com muita atenção, 

visando não só conhecer o processo de aquisição de medicamentos, mas, o bem maior 

que é o aprimoramento, observando as recomendações dos órgãos de controle e os 

princípios legais que regem as ações públicas. 
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