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RESUMO: A adoção da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) é 

uma das diretrizes da Política Nacional de Medicamentos, a qual deve ser 

continuamente atualizada e contemplar o elenco de medicamentos necessários para 

tratar a maioria das patologias prevalentes no Brasil. Aos municípios, cabe a seleção 

daqueles que farão parte de suas listas baseando-se nesta relação nacional de acordo 

com os dados epidemiológicos e necessidades prioritárias, originando a Relação 

Municipal de Medicamentos Essenciais (REMUME). Em vista disso, o presente estudo 

objetivou analisar como são elaboradas e quais as similaridades e diferenças das 

REMUMEs dos 33 municípios pertencentes a 11ª Coordenadoria Regional de Saúde do 

Estado do Rio Grande do Sul, assim como a conformidade com a RENAME 2014. A 

aplicação de um questionário estruturado aos gestores da Assistência Farmacêutica de 

cada município caracterizou a elaboração destas relações de medicamentos que foram 

comparadas entre si e com a RENAME 2014, posteriormente foi utilizada análise de 

agrupamentos para determinar as similaridades. Responderam ao questionário 23 

municípios e 22 relações de medicamentos foram recebidas para a análise. A prescrição 

médica, presença na RENAME e necessidade da população foram os critérios mais 

citados no processo de seleção. Apenas um município não possuiu profissional 

farmacêutico e a fonte de informação utilizada como resposta mais frequente foi a 

RENAME. A grande variação do número de apresentações farmacêuticas entre os 

participantes revelou a divergência entre eles, observando-se que somente dez 

medicamentos se repetem em todos os municípios com a mesma apresentação e 

concentração. O grupo anatômico do Sistema Nervoso predominou, seguido pelo 

Sistema Cardiovascular e Sistema Digestivo e Metabolismo. O percentual de 

concordância com a RENAME foi de 60,6%. Verifica-se que a elaboração das 

REMUMEs necessita ser aprimorada, considerando-se os critérios preconizados.  

 

Palavras-chave: Medicamentos Essenciais. Política Nacional de Medicamentos. 

Assistência Farmacêutica. 
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ABSTRACT: The adoption of the National List of Essential Drugs (RENAME) is one 

of the guidelines of the National Medicines Policy, which must be continuously updated 

and include the list of medicines necessary to treat most of the prevalent diseases in 

Brazil. The municipalities are responsible for selecting those who will be part of their 

lists, based on this national list, according to the epidemiological data and priority 

needs. This selection gives rise to the Municipal List of Essential Drugs (REMUME). 

This study therefore aimed to analyze how the similarities and differences in the 

REMUMEs of the 33 municipalities belonging to the 11th Regional Health 

Coordination of the State of Rio Grande do Sul are drawn up, as well as the compliance 

with RENAME 2014. A structured questionnaire was applied to the Pharmacy 

Assistance managers of each municipality to characterize the preparation of these lists 

of drugs, which were compared between them, and with the RENAME 2014. Cluster 

analysis was then used to determine similarities. A total of 23 municipalities and 22 lists 

were received for the analysis. The Medical prescription, its presence in the RENAME, 

and needs of the population were the criteria most cited in the selection process. Only 

one municipality did not have a professional pharmacist, and the source of information 

most frequently cited was the RENAME. The large variation in the number of 

pharmaceutical presentations among the participants revealed the divergence between 

the lists, and it was observed that only ten drugs were repeated in all the municipalities 

with the same presentation and concentration. The anatomical group of the Nervous 

System predominated, followed by Cardiovascular System and Digestive System and 

Metabolism. The percentage of agreement with the RENAME was 60.6%. It was found 

that the preparation of REMUMEs needs to be improved, taking into account the 

criteria recommended. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 Medicamentos essenciais são aqueles que satisfazem as necessidades prioritárias de 

problemas de saúde da maioria da população, devendo estar disponíveis regularmente nas 

formas farmacêuticas e quantidades adequadas, com garantia de qualidade e preços acessíveis 

(OMS, 2002). A seleção dos medicamentos que fazem parte deste grupo é orientada pelo 

paradigma da medicina baseada em evidências (eficácia, segurança, conveniência para o 

paciente, qualidade assegurada e custo adequado) e pela necessidade de aumentar o acesso a 

um maior número de pessoas, sendo este um direito fundamental dos cidadãos 

(WANNMACHER, 2010). 

 Com o propósito de garantir este acesso no Brasil, a Política Nacional de 

Medicamentos (PNM) de 1998 estabeleceu como uma de suas diretrizes a adoção da lista com 

a relação dos medicamentos essenciais para o país, denominada Relação Nacional de 

Medicamentos Essenciais (RENAME), a qual orienta a padronização das prescrições, 

essencialmente no Sistema Único de Saúde, servindo como um mecanismo de redução de 

gastos ao selecionar os medicamentos para tratar a maioria das doenças que acometem os 

brasileiros (BRASIL, 2001). 

Além destas finalidades, a relação é considerada ainda um instrumento racionalizador 

na assistência farmacêutica, que compreende um conjunto de ações voltadas para promoção, 

proteção e recuperação da saúde, tanto individual como coletiva, tendo o medicamento como 

insumo essencial, envolvendo todas as etapas, desde a seleção até a utilização (BRASIL, 

2001; BRASIL, 2004). 

Em virtude destas características, a RENAME deve servir como base para a 

elaboração da Relação Municipal de Medicamentos Essenciais (REMUME), que tem na sua 

seleção o início da garantia ao acesso de medicamentos na atenção básica dos municípios 

brasileiros (ASSUNÇÃO; SANTOS; BLATT, 2013). A sua construção precisa estar de 

acordo com as necessidades específicas e com os dados epidemiológicos de cada município, 

além de ser seguida e atualizada frequentemente por uma equipe multiprofissional dotada de 

conhecimentos sobre a legislação vigente para conseguir avaliar a melhor e mais efetiva 

relação custo-benefício (CFF, 2010). 

 A elaboração destas listas de medicamentos essenciais auxilia na melhora da gestão de 

medicamentos, evitando faltas ou sobras, facilita o treinamento de prescritores e o usuário 

acaba por receber maiores informações a respeito do uso, devido a uma assistência 

farmacêutica mais ativa (WANNMACHER, 2010). Também fortalecem o processo de 
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descentralização da gestão e priorizam e direcionam a aplicação de recursos financeiros das 

três esferas de governo; federal, estadual e municipal (BRASIL, 2001). 

 Apesar de todos estes benefícios, o que se observa em estudos realizados atualmente é 

a ausência da devida importância para a seleção dos medicamentos que farão parte das 

REMUMEs, que em sua maioria, não tem como base principal a relação nacional. A inclusão 

e exclusão são realizadas incorporando medicamentos de forma acrítica de acordo com a 

demanda, e não com as necessidades prioritárias de saúde conforme é preconizado, não 

construindo uma política de medicamentos essenciais (WEBER et al, 2010; ASSUNÇÃO; 

SANTOS; BLATT, 2013; MAFARINOS-TORRES et al., 2011; MAGARINOS-TORRES et 

al., 2014). 

Diante do exposto e da minha experiência profissional ao longo destes quase oito anos 

de formação farmacêutica, verifiquei a necessidade de um maior aprofundamento sobre o 

tema, avaliando a elaboração e as características das listas de medicamentos essenciais. 

Realizando projetos de extensão na graduação, bem como estágios nas áreas de 

possível atuação do profissional, tive grande contato com a população, fornecendo-lhes 

informações, respondendo dúvidas frequentes, promovendo a saúde e obtendo um 

significativo crescimento pessoal foi o que me despertou o interesse pela área de saúde 

pública. 

Meu primeiro contato com uma Unidade Básica de Saúde foi no sétimo semestre da 

graduação, obtendo um conhecimento mais aprofundado sobre o funcionamento do Sistema 

Único de Saúde (SUS), podendo identificar as reivindicações e necessidades da população e 

entendendo as obrigações de usuários e colaboradores. 

Após a formação, tive a oportunidade de trabalhar em dois municípios, o que 

proporcionou enorme crescimento, pois vivenciei a prática do profissional farmacêutico no 

SUS, sendo peça fundamental para uma saúde pública eficaz e atuante nos dias de hoje. 

Devido as minhas experiências profissionais terem sido em diferentes municípios, 

porém pertencentes a uma mesma regional de saúde, é que surgiu o interesse em conhecer e 

comparar as REMUMES de toda a 11ª Coordenadoria Regional de Saúde do Estado do Rio 

Grande do Sul, podendo contribuir com possíveis melhorias no processo de seleção dos 

medicamentos e, consequentemente, na atenção a saúde para a população. 
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1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Objetivo geral 

 

Analisar as Relações Municipais de Medicamentos Essenciais (REMUMEs) dos 

municípios da 11ª Coordenadoria Regional de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul quanto 

ao processo de elaboração e suas similaridades e diferenças. 

 

1.1.2 Objetivos específicos 

 

- Investigar o processo de elaboração das REMUMES. 

- Comparar as REMUMEs dos municípios entre si; 

- Verificar a conformidade das listas municipais com a Relação Nacional de 

Medicamentos Essenciais (RENAME) vigente.  
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2 DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1.1 Medicamentos Essenciais 

 

Os medicamentos são considerados de suma importância para a atenção à saúde, não 

só relacionando-os com a cura, mas também com a prevenção de doenças. A partir de 1975, a 

questão dos medicamentos essenciais entrou em pauta nas discussões da Organização 

Mundial da Saúde (OMS), conceituando-os como aqueles que satisfazem as necessidades 

prioritárias de saúde da maioria da população, possuindo eficácia e segurança comprovadas e 

estando disponíveis regularmente e nas formas farmacêuticas adequadas, com preços 

acessíveis aos pacientes e a comunidade (OMS, 2002; WANNMACHER, 2010). 

A primeira lista elaborada pela OMS contendo um número básico de medicamentos 

considerados realmente úteis foi publicada em 1977, contemplando 205 itens com 186 

medicamentos diferentes (WANNMACHER, 2010). Esta lista vem sendo revisada 

periodicamente, estando na 19ª edição e deve ser seguida como modelo para que cada país 

faça a sua própria seleção, visto que uma única lista não é aplicável e aceitável de modo 

uniforme devido às diferenças presentes em cada população (WHO, 2015). 

Durante todas as revisões feitas ao longo destes anos, a OMS foi modificando os 

critérios para assegurar melhores escolhas na aquisição dos medicamentos essenciais. A 

abordagem orientada por experiência clínica passou a basear-se fortemente em evidências 

científicas de eficácia e segurança, comprovadas por amplos ensaios clínicos e desfechos de 

alta relevância clínica. Além disto, para uma correta seleção, deve-se considerar a 

conveniência para o paciente, a garantia da qualidade e o custo adequado, de forma 

hierárquica e sem conflitos de interesse (WANNMACHER, 2006; WANNMACHER, 2010). 

Com relação ao custo, o alto preço não exclui um medicamento da lista caso apresente a 

melhor relação custo-benefício, bem como fármacos de baixo valor não podem ser 

considerados de qualidade inferior (JUNIOR; ACURCIO, 2013). 

O que vem dificultando todo este processo de seleção é a crescente oferta 

medicamentosa disponível no mercado devido aos avanços técnico-científicos que promovem 

o desenvolvimento de novos fármacos continuamente (DAL PIZZOL et al., 2010) com 

eficácia terapêutica similar aos produtos já existentes, conforme demonstrado em estudos 

divulgados por um periódico francês (Prescrire), os quais concluíram que no período de 1999 
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a 2008, 49,1% dos novos medicamentos comercializados não representaram nenhum avanço 

terapêutico (BOMFIM, 2009). No Brasil, Botelho, Martins e Reis (2016) verificaram que 

entre os anos de 2003 a 2013, de 159 medicamentos novos registrados, somente 28 (17,6%) 

foram considerados como inovação terapêutica importante. 

Para que todos estes critérios e adversidades sejam analisados e avaliados 

prudentemente, a elaboração das listas deve ser realizada por uma comissão multidisciplinar, 

composta por profissionais competentes nas áreas de medicina, farmacologia e farmácia, 

incluindo também outros profissionais da saúde com experiências na área pública (OMS, 

2002). 

Além da elaboração, ainda são necessárias extensões, como um formulário terapêutico 

e protocolos clínicos, os quais influenciam na prevenção e tratamento das doenças 

prevalentes. O formulário terapêutico contém informações farmacológicas para os 

profissionais da saúde auxiliando na tomada de decisões, enquanto que os protocolos clínicos 

estabelecem os critérios de diagnóstico (OMS, 2002; WANNMACHER, 2010).  

Os medicamentos essenciais foram aceitos em todo o mundo como uma poderosa 

ferramenta para promover a equidade em saúde, tendo grande impacto no acesso por ser um 

dos elementos com maior custo-efetivo. Sendo assim, possuir uma lista de medicamentos 

essenciais pode ajudar os países a racionalizar sua compra e distribuição, melhorar a 

utilização dos recursos com a redução de custos e aprimorar o atendimento com uma melhor 

prática da medicina (KAR; PRADHAN; MOHANTA, 2010). 

 

2.1.2 Acesso a medicamentos essenciais 

 

A Constituição Federal de 1988 determina que todos os cidadãos têm direito ao 

“acesso universal e igualitário às ações e serviços para a promoção, proteção e recuperação da 

saúde” (BRASIL, 1988). Portanto, é dever do Estado a criação de políticas públicas que 

garantam todos estes direitos por meio do Sistema Único de Saúde, um sistema regionalizado, 

hierarquizado, descentralizado e integralizado com prioridades preventivas, que teve sua 

institucionalização pela Lei 8.080 de 1990 (Lei Orgânica da Saúde) (BRASIL, 1990). 

Neste acesso universal e igualitário estão incluídos também os medicamentos, 

figurando entre os cinco indicadores relacionados com os avanços na garantia do direito a 

saúde (WHO, 2011a). O acesso aos medicamentos se dá mediante sua disponibilidade, a 

capacidade aquisitiva das pessoas, sua acessibilidade geográfica e aceitabilidade, sendo 
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influenciado por muitos fatores, como gestores, indústria farmacêutica e realidade política 

(BOING et al., 2013; ROVER et al., 2016). 

 O acesso aos medicamentos é parte integrada de qualquer sistema de saúde bem 

sucedido, portanto o aumento da garantia de acesso aos medicamentos essenciais ainda hoje é 

considerado como um dos maiores desafios globais, sendo discutido com veemência por 

diversos organismos internacionais (WANNMACHER, 2010; BANGALEE; SULEMAN, 

2016). 

Estima-se que cerca de 2 bilhões de pessoas não possuem acesso a medicamentos 

essenciais, gerando sofrimentos que poderiam ser evitados como a saúde precária, dor, medo, 

perda da dignidade e morte, sendo as piores situações verificadas em países de baixa e média 

renda. Observa-se que em países ricos a média de gastos em medicamentos por pessoa é 100 

vezes maior do que em países pobres (HUNT; KOSHLA, 2008), demostrando que mesmo o 

acesso sendo um direito humano básico, muitas vezes é negado à população. 

Isto se verifica, por exemplo, no tratamento para doenças tropicais relacionadas com a 

pobreza e falta de saneamento adequado como a malária, leishmaniose, doença de Chagas, 

esquistossomose e dengue, onde há negligência por parte dos pesquisadores, órgãos 

financiadores e governos (FEASEY et al., 2010; SANTANA; LUPATINI; LEITE, 2017). 

Apesar de a OMS criar um departamento conhecido como Doenças Tropicais Negligenciadas 

para analisar os problemas envolvidos com estas doenças, ainda há muito que se fazer para 

transformar a vida destes povos mais desfavorecidos (WHO, 2016). 

No Brasil, em pesquisa realizada em seis cidades do Estado do Rio Grande do Sul, 

verificou-se que a disponibilidade de medicamentos em setores públicos foi superior a 80%, 

porém alguns tratamentos não estavam disponíveis, o que pode ocasionar o agravamento do 

estado de saúde, assim como causar um forte impacto na renda do usuário devido a 

necessidade de compra (HELFER et al., 2012). 

Outro estudo brasileiro demonstrou a desigualdade de acesso, reforçando a 

necessidade de políticas que amenizem essa realidade. Foi comparado o acesso no setor 

público e privado, sendo observado que a maioria das receitas atendidas no setor público 

corresponderam a população de menor escolaridade e renda, e no setor privado o maior acesso 

foi para os mais ricos, com maior escolaridade e brancos (BOING et al., 2013). 

Para que o acesso aos medicamentos necessários para a população brasileira seja 

otimizado e tratamentos de maior qualidade e segurança para o usuário, além de menor 

despesa para o serviço sejam alcançados, é fundamental a existência de listas de 

medicamentos essenciais a nível nacional, estadual e municipal tecnicamente elaboradas por 
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uma eficiente equipe multidisciplinar (HELFER et al., 2012; SANTANA et al., 2014; CFF, 

2010). 

 

2.1.3 Política Nacional de Medicamentos e seus desdobramentos 

 

Com o intuito de ampliar o acesso a medicamentos e promover a utilização de listas de 

medicamentos essenciais, discutindo-se, assim, sobre todos os problemas que envolvem o 

medicamento, em 1998 foi formulada a Política Nacional de Medicamentos (PNM), instituída 

pela Portaria nº 3.916. Para atingir estes objetivos, as seguintes diretrizes foram estabelecidas 

(BRASIL, 1998): 

 adoção de relação de medicamentos essenciais: imprescindível instrumento de ação do 

SUS, denominada Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), 

continuamente atualizada e que contempla o elenco de produtos necessários ao 

tratamento e controle da maioria das patologias prevalentes no Brasil; 

 regulamentação sanitária de medicamentos: contempla as questões relativas ao registro 

de medicamentos, a autorização para o funcionamento de empresas e estabelecimentos 

e as restrições e eliminações de medicamentos que sejam inadequados para o uso, bem 

como promove o uso de medicações genéricas; 

 reorientação da Assistência Farmacêutica: a Assistência Farmacêutica engloba todas 

as ações que envolvem os medicamentos, e ao reorientá-la, a política reafirma todas 

estas ações (seleção, programação, aquisição, armazenamento, distribuição, controle 

da qualidade, utilização - compreendida a prescrição e a dispensação), sendo 

fundamentada na descentralização da gestão, na promoção do uso racional de 

medicamentos, na otimização e eficácia do sistema de distribuição no setor público e 

no desenvolvimento de iniciativas que possibilitem a redução de preços, viabilizando 

também o acesso da população no setor privado; 

 promoção do uso racional de medicamentos: o uso racional de medicamentos acontece 

quando estes são entregues ao paciente de acordo com sua necessidade clínica, na dose 

e posologia correta, em um período de tempo adequado e ao menor custo. Por isso esta 

diretriz enfatiza o processo educativo dos usuários acerca dos riscos da 

automedicação, da interrupção e da troca da medicação prescrita, bem como dirige 

estas atividades também aos profissionais prescritores dos produtos e aos 

dispensadores;  
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 desenvolvimento científico e tecnológico: incentiva a revisão das tecnologias de 

formulação farmacêutica e promove a dinamização de pesquisas na área, com a 

integração de universidades, instituições de pesquisa e empresas do setor produtivo, 

estimulando a produção nacional de fármacos como forma de assegurar o 

fornecimento regular ao mercado interno; 

 promoção da produção de medicamentos: concentra esforços para estabelecer uma 

efetiva produção de medicamentos da RENAME, para atender as necessidades de 

medicamentos essenciais, especialmente os destinados à atenção básica, suprindo as 

demandas das esferas estadual e municipal do SUS; 

 garantia da segurança, eficácia e qualidade dos medicamentos: fundamentada no 

cumprimento da regulamentação sanitária, destacando-se as atividades de inspeção e 

fiscalização coordenadas em âmbito nacional pela Secretaria de Vigilância Sanitária; 

 desenvolvimento e capacitação de recursos humanos: o setor saúde deve dispor de 

recursos humanos em qualidade e quantidade, cujo provimento é de responsabilidade 

das três esferas gestoras do SUS. 

 A PNM também é encontrada na Tailândia, China e Austrália, tendo como objetivos 

principais o acesso, a qualidade e o uso racional dos medicamentos, mesmo possuindo 

características de financiamento diferentes, com suas listas de medicamentos essenciais bem 

construídas conforme suas realidades (YOONGTHONG et al, 2012). Na China, inclusive, 

realizou-se uma comparação antes e depois da implantação desta política, comprovando-se o 

crescimento do uso racional no país após a implementação (GONG et al., 2015). 

 No Brasil, por sua vez, a PNM estabeleceu em sua primeira diretriz a adoção e 

atualização permanente da RENAME para tentar responder os problemas relacionados a 

medicamentos. O seu objetivo é nortear o desenvolvimento científico e tecnológico, a 

produção farmacêutica e promover a padronização de prescrições, o que reduz gastos ao 

selecionar os medicamentos de acordo com os dados epidemiológicos e necessidades 

prioritárias da população, conforme orientação da OMS (BRASIL, 2015). 

 Esta lista de medicamentos essenciais é elaborada desde 1964, porém sem ser 

efetivamente atualizada e divulgada, havendo a necessidade do seu uso ser orientado. Em 

2004, portanto, criou-se a Política Nacional de Assistência Farmacêutica (PNAF) pela 

Resolução n˚ 338, de 06 de maio de 2004, tendo este como um de seus propósitos, além de 

garantir o acesso da população a medicamentos essenciais com qualidade e segurança e 

promover o uso racional, ressaltando a utilização da RENAME como forma de reforçar os 

princípios da PNM (BRASIL, 2015). 
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Em adição, a PNAF define a Assistência Farmacêutica como um conjunto de ações 

voltadas à promoção, proteção e recuperação da Saúde, possuindo o medicamento como 

enfoque e visando o acesso e o uso racional. Envolve pesquisa, desenvolvimento, produção, 

seleção, programação, aquisição, distribuição, dispensação e garantia da qualidade dos 

medicamentos e dos serviços, bem como o acompanhamento da utilização (BRASIL, 2004). 

Por ser complexa, a Assistência Farmacêutica preconiza que seus gestores sejam 

profissionais graduados em um curso superior, preferencialmente em Farmácia. A atuação do 

farmacêutico é definida como papel-chave, pois este é o único profissional que possui na sua 

formação a articulação de conhecimentos das áreas biológicas e exatas (BRASIL, 2004; 

MAGARINOS-TORRES et al., 2014). 

Como a Assistência Farmacêutica é bastante abrangente e envolve várias etapas, a 

seleção dos medicamentos essenciais é considerada a mais significativa, pois serve de 

orientação para todos os passos subsequentes. Diante disso, para que a lista que seleciona os 

medicamentos essenciais fosse formulada adequadamente e atualizada, foi criada em 2005 a 

Comissão Técnica e Multidisciplinar de Atualização da RENAME (COMARE), constituída 

por representantes do Ministério da Saúde, de universidades, de Conselhos Profissionais e de 

gestores do SUS, de associações médicas e de representantes da sociedade civil organizada, 

publicando, assim, a 5º edição da RENAME no ano de 2006 (BRASIL, 2008a; BRASIL, 

2015). 

Entretanto, a Lei 12.401, de 28 de abril de 2011, estabelece a assistência terapêutica 

integral e a incorporação de tecnologia na saúde, determinando que a atualização da 

RENAME com inclusão, exclusão ou alteração de medicamentos, bem como de produtos e 

procedimentos no SUS seja atribuição do Ministério da Saúde assessorado pela Comissão 

Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC). Esta comissão é composta por 

especialistas de diversas áreas do cuidado, representantes das diferentes instâncias de gestão 

do SUS, além de possuir mecanismos de transparência e participação popular por meio de 

consultas públicas (BRASIL, 2011a). 

A assistência terapêutica integral referida consiste na oferta de procedimentos 

terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar e na dispensação de 

medicamentos e produtos de interesse para a saúde (órteses, próteses, bolsas coletoras e 

equipamentos médicos), cuja prescrição esteja em conformidade com as diretrizes 

terapêuticas definidas em protocolo clínico para a doença ou o agravo à saúde a ser tratado. 

Este Protocolo Clínico e Diretriz Terapêutica (PCDT) é um documento que estabelece 

critérios para o diagnóstico de doenças ou agravos à saúde; o tratamento preconizado, com os 



21 

medicamentos e demais produtos apropriados; as posologias recomendadas; os mecanismos 

de controle clínico e o acompanhamento e a verificação dos resultados terapêuticos a serem 

seguidos pelos gestores do SUS (BRASIL, 2011a). 

Alguns meses depois, ocorre a publicação do Decreto Presidencial nº 7.508, de 28 de 

junho de 2011, regulamentando aspectos da Lei Orgânica da Saúde, que entre outras 

atribuições, vincula o conceito de acesso universal e igualitário de medicamentos à RENAME 

e aos PCDT. Assim, o conceito da RENAME é ampliado e a relação passa a compreender a 

seleção e a padronização de todos os medicamentos indicados para o atendimento das doenças 

e dos agravos no âmbito do SUS, ou seja, passa a contemplar os três níveis de atenção à saúde 

(atenção básica, a assistência de média e de alta complexidade). Neste contexto, a RENAME 

apresenta o conjunto dos medicamentos a serem disponibilizados e ofertados aos usuários no 

SUS, visando à garantia da integralidade do tratamento medicamentoso (BRASIL 2011b; 

BRASIL, 2015). 

O Decreto ainda reforça que a RENAME deve ser atualizada a cada dois anos e  

determina que esta seja acompanhada do Formulário Terapêutico Nacional (FTN), o qual 

subsidia a prescrição, a dispensação e o uso de seus medicamentos (BRASIL, 2011b).  

Para que os medicamentos que farão parte da RENAME sejam adequadamente 

selecionados, alguns critérios foram estabelecidos e podem ser consultados na Portaria nº 1 de 

22 de janeiro de 2008: registro aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA): necessidade segundo dados epidemiológicos; valor terapêutico comprovado 

baseado nas melhores evidências; composição preferencialmente com uma única substância 

ativa; princípio ativo conforme Denominação Comum Brasileira (DCB), ou Denominação 

Comum Internacional (DCI) na sua falta; menor custo de tratamento, resguardadas segurança, 

eficácia e qualidade; concentrações e apresentações considerando a faixa etária, comodidade 

para a administração aos pacientes, facilidade para o cálculo da dose a ser utilizada e perfil de 

estabilidade mais adequado às condições de estocagem. Ainda deverá seguir a primeira e 

segunda linha de tratamento para a melhor escolha (BRASIL, 2008a). 

A utilização da DCB para a medicação incluída nas listas contribui para o uso racional 

e a informação independente, pois não utiliza nomes de marca ou de fabricantes influenciados 

pelas propagandas da indústria farmacêutica, o que colabora para diminuição do desperdício e 

evita possíveis erros de entrega de medicação (WANNMACHER, 2010). 

Um excelente exemplo da utilização destas designações genéricas pode ser verificado 

nos Emirados Árabes Unidos, onde um estudo realizado em quatro hospitais públicos 

demostrou que a prescrição por genéricos ocorreu em 100% das receitas avaliadas, o que é 
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recomendado pela OMS. Isto ocorreu devido a prescrição ser realizada por meio eletrônico, 

em que toda medicação é incluída no sistema pelo seu princípio ativo (MAHMOOD et al., 

2016). 

Em pesquisa sobre a utilização de medicamentos genéricos na população brasileira, 

utilizando dados da Pesquisa Nacional de Acesso, Utilização e Promoção do Uso Racional de 

Medicamentos (PNAUM), verificou-se que eles representam 37,3% dos medicamentos 

disponibilizados no SUS e que o seu maior uso está nas regiões Sul e Sudeste (BERTOLDI et 

al., 2016).  

Além dos critérios mencionados, sendo a lista um instrumento educador e servindo de 

orientação para os profissionais, a sua organização por grupos farmacológicos ou patologias 

(dor, inflação, alergia) em substituição da ordem alfabética auxilia no momento da prescrição, 

facilitando o entendimento da terapêutica disponível (WANNMACHER, 2006). 

Neste viés, a RENAME 2014 vigente e que se encontra na 9º edição de atualização, é 

organizada em quatro seções (BRASIL, 2015):  

I - Relação Nacional de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica: 

constituído por uma relação de medicamentos e insumos farmacêuticos voltados aos agravos 

da Atenção Básica, incluindo plantas medicinais, drogas e derivados vegetais e os 

medicamentos sulfato ferroso e ácido fólico do Programa Nacional de Suplementação de 

Ferro, possuindo financiamento tripartite (Ministério da Saúde, Estados e municípios) de 

acordo com Portaria vigente; 

II - Relação Nacional de Medicamentos do Componente Estratégico da Assistência 

Farmacêutica: destinada a garantir o acesso a medicamentos e insumos para controle de 

doenças e agravos específicos como tuberculose, hanseníase, malária, leishmaniose, doença 

de chagas, cólera, esquistossomose, leishmaniose, filariose, meningite, oncocercose, peste, 

tracoma, influenza, HIV/AIDS, doenças hematológicas, tabagismo e deficiências nutricionais, 

além de vacinas, soros e imunoglobulinas, todos sendo financiados e adquiridos pelo 

Ministério da Saúde; 

III - Relação Nacional de Medicamentos do Componente Especializado da Assistência 

Farmacêutica: estratégia para garantir de forma integral o acesso aos medicamentos 

necessários para o cuidado de uma série de situações clínicas definidas em PCDT, tornando-

se fundamental a articulação entre as diferentes políticas de saúde, sejam elas relacionadas à 

Assistência Farmacêutica ou as outras áreas, como os serviços ambulatoriais e hospitalares; 

IV - Relação Nacional de Insumos Farmacêuticos: composta por produtos para saúde e 

produtos para diagnóstico de uso in-vitro, de acordo com as diretrizes específicas para as 
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doenças que fazem parte do escopo dos Programas do Ministério da Saúde e integrando o 

Componente Básico e Estratégico da Assistência Farmacêutica; 

V - Relação Nacional de Medicamentos de Uso Hospitalar: passa a ser incluída após o 

Decreto nº 7.508, correspondendo aos medicamentos que possuem descrição nominal própria 

na tabela de procedimentos, medicamentos, órteses, próteses e materiais do SUS e integram 

os procedimentos financiados pelas Autorizações de Internações Hospitalares (AIH) e pelas 

Autorizações de Procedimentos Ambulatoriais (Apac), cujo financiamento ocorre por meio de 

procedimento hospitalar e que não estão inseridos nos Componentes da Assistência 

Farmacêutica. 

Na sua segunda seção, os itens são elencados de acordo com o sistema de classificação 

Anatômica Terapêutica Química (Anatomical Therapeutic Chemical Classification System), 

recomendada pela Organização Mundial da Saúde, sendo organizados de acordo com o Grupo 

Principal Anatômico – 1º nível do sistema. Na terceira seção são apresentados em ordem 

alfabética e na quarta seção os relatórios técnicos sobre inclusão, exclusão e/ou alterações de 

medicamentos realizadas até novembro de 2014 (BRASIL, 2015). 

Estados e municípios também devem elaborar suas próprias listas de medicamentos 

essenciais e atualizá-las constantemente, fortalecendo o processo de descentralização da 

gestão e priorizando e direcionando a aplicação de recursos financeiros das três esferas de 

governo, na medida em que definem suas necessidades (BRASIL, 2001). Para os estados, a 

seleção de medicamentos essenciais compõe a Relação Estadual de Medicamentos Essenciais 

(RESME), e para os municípios brasileiros, compõe a Relação Municipal de Medicamentos 

Essenciais (REMUME), ambas devendo utilizar a RENAME como base, mas podendo 

incorporar medicações específicas e complementares assumindo, desta forma, como 

financiadores responsáveis (DAL PIZZOL et al., 2010; BRASIL, 2011b). 

Com esta descentralização da gestão, os municípios assumem a responsabilidade 

direta pela Atenção Básica, uma vez que se apresentam como o nível mais próximo da 

população, executando ações como a dispensação de medicamentos essenciais, tanto os 

adquiridos por ele mesmo, como os fornecidos pelos dois outros níveis de gestão (AMARAL; 

BLATT, 2011). Portanto, a elaboração da REMUME, que deve ser aprovada pelo Conselho 

Municipal de Saúde de cada município, é um processo de suma relevância que merece 

cuidado especial, e para isso a presença de uma equipe multiprofissional com conhecimento 

da legislação vigente para conseguir avaliar a melhor e mais efetiva relação custo-benefício é 

recomendada (CFF, 2010). 
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Esta equipe multiprofissional é denominada Comissão de Farmácia e Terapêutica 

(CFT), a qual possui caráter consultivo e deliberativo, constituindo uma das estratégias para a 

organização das ações de aprimoramento da utilização dos fármacos e promovendo a 

qualidade no uso e na otimização dos recursos (MARQUES; ZUCCHI, 2006).  

 

2.1.4 Financiamento do Componente Básico da Assistência Farmacêutica 

 

A organização do acesso, das responsabilidades e o financiamento da Assistência 

Farmacêutica ocorrem a partir do estabelecimento dos componentes básico, estratégico e 

especializado. O financiamento da Assistência Farmacêutica é tripartite, respeitando-se o 

nível de atenção a ser atendido (BRASIL, 2007a). 

O financiamento das ações do Componente Básico da Assistência Farmacêutica já 

passou por várias modificações e atualmente é regulamentado pela Portaria n. 1555, de 30 de 

julho de 2013, sendo o Componente Básico aquele destinado à aquisição de medicamentos e 

insumos que atendam as necessidades e agravos na esfera da Atenção Básica (BRASIL, 

2013). 

Na Atenção Básica é de responsabilidade do município a seleção, programação, 

aquisição, distribuição e dispensação de medicamentos básicos e essenciais e de fitoterápicos 

através das farmácias municipais ou UBS (BRASIL, 2013). 

A portaria referida acima define como valores mínimos para aplicação nos 

medicamentos constantes dos anexos I e IV da RENAME vigente os seguintes: R$ 5,10 por 

habitante/ano da União; R$ 2,36 por habitante/ano dos estados; e R$ 2,36 por habitante/ano 

dos municípios. Para estados e municípios neste valor deve-se incluir também a aquisição de 

insumos para os usuários insulinodependentes (tiras reagentes, lancetas, seringas para 

aplicação de insulinas e glicosímetros). A aquisição da insulina humana NPH 100 UI/mL e 

insulina humana regular 100 UI/mL, e de contraceptivos e insumos do programa Saúde da 

Mulher ficam por conta do Ministério da Saúde (BRASIL, 2013). 

As Secretarias de Saúde dos Estados e do Distrito Federal devem definir a forma de 

aplicação dos recursos e podem fazer alterações no Componente Básico desde que haja 

pactuação nas Comissões Intergestores Bipartite (CIB) e atendam as normas desta portaria 

(BRASIL, 2013). No Estado do Rio Grande do Sul, a Resolução n. 645/13 – CIB-RS manteve 

os valores mínimos de financiamento e definiu como Elenco de Referência os anexos I e IV 

da RENAME vigente, seguindo a portaria, não sendo obrigatória a disponibilização de todos 
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os medicamentos destes anexos, devendo ser levado em consideração o perfil epidemiológico 

local (RIO GRANDE DO SUL, 2013). 

Os recursos federais e estaduais podem ser suspensos na hipótese de não aplicação 

destes pelas Secretarias de Saúde (BRASIL, 2013; RIO GRANDE DO SUL, 2013). 

 

2.2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.2.1 Tipo de estudo 

 

Trata-se de um estudo exploratório, quantitativo e de corte transversal sobre as 

Relações Municipais de Medicamentos Essenciais (REMUMEs). 

 

2.2.2 Universo de análise 

 

O universo deste estudo foram os 33 municípios pertencentes a 11ª Coordenadoria 

Regional de Saúde do Rio Grande do Sul (CRS/RS), localizados na região norte do estado 

com uma população total de 230.840 habitantes, variando de 1.607 a 96.087 habitantes 

(IBGE, 2010). 

Esta região tem sua economia atuando em vários segmentos envolvendo a 

agropecuária como geradora de matéria-prima, a indústria, o comércio e a área de prestação 

de serviços. Sua estrutura etária apresentou uma grande modificação nos últimos anos, com 

redução do percentual de crianças e jovens, e um forte aumento de adultos e idosos (PIRAN, 

2015). 

 

2.2.3 Coleta de dados 

 

Para a realização desta pesquisa, os municípios foram contatados por telefone para a 

apresentação dos objetivos e método do projeto. Em seguida, aos gestores da Assistência 

Farmacêutica, foi enviado via 11ª Coordenadoria Regional de Saúde/RS o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (APÊNDICE A) em duas vias, constando todas as 

etapas do estudo. 

Aos gestores que retornaram o TCLE devidamente assinado, iniciou-se a coleta de 

dados aplicando-se um questionário estruturado, via telefone, para investigar o processo de 

elaboração das REMUMEs contendo questões baseadas em Assunção, Santos e Blatt (2013) e 
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norteadas pelas indicações da OMS e do Ministério da Saúde, incluindo: presença de 

Comissão de Farmácia e Terapêutica, periodicidade de atualização e divulgação das listas, 

critérios utilizados na elaboração e número de farmacêuticos do serviço municipal 

(APÊNDICE B). 

Após a aplicação do questionário, foi solicitada via e-mail uma cópia da REMUME 

vigente no ano de 2016 de cada município, ou na sua falta, uma lista com os medicamentos 

disponibilizados à população. 

Com relação aos riscos desta pesquisa, estes eram relacionados a algum 

constrangimento por parte dos gestores da Assistência Farmacêutica ao responder ao 

questionário. Para que isto fosse minimizado, as questões foram revisadas pelos 

pesquisadores, a fim de não invadir a intimidade dos indivíduos participantes, direcionando-as 

somente a conteúdo relacionado ao interesse público. Cuidado também foi tomado para não 

interferir nas atividades cotidianas dos municípios, acordando com os envolvidos o melhor 

horário para a aplicação deste instrumento. 

A comparação entre as REMUMEs dos municípios foi quanto a forma farmacêutica e 

a concentração dos medicamentos e também quanto aos grupos terapêuticos. Para isso, os 

medicamentos foram classificados conforme o primeiro e segundo nível da Anatomical 

Therapeutic Chemical (ATC), reconhecido pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como 

padrão para estudos com medicamentos. No sistema de classificação ATC os medicamentos 

são divididos em diferentes grupos de acordo com o órgão ou o sistema em que atuam e as 

suas características terapêuticas e químicas. Esta classificação é feita em cinco níveis 

diferentes, sendo os medicamentos divididos em 14 grupos anatômicos principais (1º nível) 

representados por letras, com subgrupos terapêuticos/farmacológicos (2º nível) representados 

por dois números; o 3º e 4º nível são subgrupos químicos/terapêuticos/farmacológicos; e o 5º 

nível é a substância química propriamente dita (WHO, 2011b). Para medicamentos 

fitoterápicos foi utilizada a Classificação Herbal ATC (F) (WHO, 2012). 

Para a identificação da conformidade das REMUMEs com a RENAME 2014 vigente 

no ano do estudo, foi verificado o percentual de concordância entre os medicamentos, sendo 

considerados concordantes aqueles descritos de maneira idêntica quanto a forma farmacêutica 

e a concentração. 

O Elenco de Referência do Estado do Rio Grande do Sul pactuado pela Comissão 

Intergestores Bipartite (CIB/RS) por meio da Resolução n. 645/13, não foi comparado com as 

REMUMEs, já que segue os mesmos medicamentos do Componente Básico da Assistência 

Farmacêutica da RENAME 2014.  



27 

2.2.4 Análise dos dados 

 

Após a coleta e registro dos dados, estes foram tabulados no software Excel 2010.  

Foram comparadas as frequências absolutas e relativas para cada nível da ATC, bem como 

dos medicamentos mais frequentes para a análise das listas individuais e comparações dos 

municípios entre si e com a RENAME 2014. 

A análise de agrupamentos (Análise de “Cluster’) foi utilizada para a representação 

gráfica dos grupos de similaridades encontradas entre os municípios utilizando os subgrupos 

terapêuticos da classificação ATC. A Distância Euclidiana foi utilizada para os cálculos de 

similaridade e o Método de Wald para a formação dos grupos de medicamentos e municípios. 

Os subgrupos que menos apareceram foram excluídos, visto que não interfeririam nos 

resultados (“preparados estomatológicos”, “vasodilatadores periféricos”, “vasoprotetores”, 

“antissépticos e desinfetantes”, preparados antiacnéicos”, “outros preparados 

dermatológicos”, “terapêutica endócrina”, “agentes imunossupressores”, “anestésicos”, 

“produtos otológicos” e “nutrientes gerais”). 

Ressalta-se que o uso desta técnica teve um intuito exploratório dos indicadores; não 

se pretendeu comprovar relações estritas entre as listas dos municípios estudados, o que, 

aliado à natureza escalar e não normal dos dados, motivou a escolha desta técnica. 

A partir da formação do dendograma gerado por esta técnica, buscou-se outras 

correlações entre os grupos de municípios formados, avaliando-se critérios como a população, 

a concordância com a RENAME, o PIB (Produto Interno Bruto), a razão de renda e as 

respostas dadas ao questionário estruturado aplicado ao início desta pesquisa para cada 

município.  

Para a análise das relações de medicamentos fornecidas pelos municípios 

participantes, medicamentos sem especificação da dose utilizada (salvo quando existe 

somente uma única apresentação) foram classificados como não concordantes com a 

RENAME e quando citados duplamente na mesma lista foram contabilizados uma única vez. 

Insumos (preservativos, fraldas, lancetas) também foram excluídos da análise.  

 

2.2.5 Aspectos éticos e Devolução dos Resultados 

 

O estudo foi submetido à apreciação do Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade 

do Vale do Itajaí e aprovado sob o protocolo n. 1.673.372. 
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Os nomes dos municípios investigados não são divulgados e identificados nos 

resultados desta pesquisa, sendo numerados aleatoriamente. 

Devolutiva dos resultados para os municípios participantes será por meio de reunião 

apresentando a realidade encontrada, bem como uma explanação sobre os critérios que devem 

ser observados para elaboração das REMUMEs, contribuindo, assim, para um melhor 

processo de seleção de medicamentos essenciais. 

 

2.3 RESULTADOS 

 

2.3.1 Elaboração das REMUMES 

 

 Dos 33 municípios pertencentes a 11ª CRS/RS e contatados para esta pesquisa, 23 

aceitaram a participação, sendo que destes um não encaminhou cópia da sua relação de 

medicamentos para ser analisada e comparada, totalizando, portanto, 22 relações de 

medicamentos e 23 questionários. 

 Conforme objetivo do estudo, os questionários para investigar o processo de 

elaboração das REMUMEs foram aplicados para os gestores da Assistência Farmacêutica dos 

municípios, onde 91,3% (n=21) eram farmacêuticos e os demais auxiliares de enfermagem 

(n=1) e técnicos em enfermagem (n=1). A tabela 1 apresenta os resultados das questões 

aplicadas. 

 

TABELA 1. Processo de elaboração das Relações Municipais de Medicamentos Essenciais 

(REMUMES) nos municípios pertencentes a 11ª Coordenadoria Regional de Saúde do Estado do Rio 

Grande do Sul (CRS/RS), 2016. 

Variável n (%) 

Unidades de Saúde no município 

Uma 

Duas 

Três 

Seis 

 

17 (73,9) 

2 (8,7) 

2 (8,7) 

2 (8,7) 

Presença de REMUME 

Sim 

Não 

Não sabe 

 

5 (21,7) 

17 (73,9) 

1 (4,3) 

Presença de CFT 

Sim 

Não 

Não sabe 

 

2 (8,7) 

21(91,3) 

- 

Periodicidade de atualização da REMUME 

Anual 

Bienal 

 

7 (30,4) 

- 
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Conforme necessidade 

Em cada licitação 

Não sabe 

3 (13) 

13 (56,5) 

- 

Última atualização da REMUME 

Há dois anos 

Este ano 

Na última licitação 

Ano passado 

Não sabe 

 

- 

8 (34,8) 

14 (60,9) 

1 (4,3) 

- 

Disponibilidade para prescritores 

Sim 

Não 

Não sabe 

 

23 (100) 

- 

- 

Disponibilidade para usuários 

Sim 

Não 

Não sabe 

 

1 (4,3) 

22 (95,6) 

- 

Divulgação de alterações na REMUME 

Distribuição da nova relação 

Divulgação individual para prescritores 

Divulgação nas Unidades de Saúde 

Divulgação no site da Prefeitura Municipal 

Não há divulgação 

Não sabe 

 

- 

20 (86,9) 

- 

- 

3 (13) 

- 

Organização dos medicamentos na REMUME 

Ordem alfabética 

Grupo farmacológico 

Outra 

Não sabe 

 

19 (82,6) 

4 (17,4) 

- 

- 

Farmacêuticos no município 

Nenhum 

Um 

Dois 

Três 

Quatro ou mais 

Não sabe 

 

1 (4,3) 

21 (91,3) 

1 (4,3) 

- 

- 

- 

Carga horária dos farmacêuticos 

Não possui farmacêutico 

8 horas 

20 horas 

24 horas 

30 horas 

40 horas 

Não sabe 

 

1 (4,3) 

1 (4,3) 

6 (26) 

1 (4,3) 

- 

14 (60,9) 

- 

REMUME abrange todos os medicamentos necessários 

Não 

Parcialmente 

Sim 

Não sabe 

 

1 (4,3) 

4 (17,4) 

18 (78,3) 

- 
Nota: CFT – Comissão de Farmácia e Terapêutica 

 

Observou-se que dos participantes apenas um município não conta com a atuação de 

profissional farmacêutico (4,3%). A maioria possui pelo menos um profissional, sendo que o 
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número máximo encontrado por município foi de dois profissionais. A carga horária variou de 

8 horas a 40 horas semanais. 

Os gestores da Assistência Farmacêutica foram também questionados com perguntas 

abertas relacionadas a quais profissionais realizam a elaboração das REMUME, quais os 

critérios utilizados e qual(is) a(s) fonte(s) de informação(ões) usada(s) para a seleção dos 

medicamentos. 

Apenas dois municípios (8,7%) contam com CFT formada, sendo uma composta por 

farmacêutico, auxiliar administrativo, secretário, médicos e enfermeiras; e a outra por 

farmacêutico, enfermeira, coordenadora, médico e técnica de enfermagem. Nos municípios 

em que não há presença de CFT, a elaboração das relações de medicamentos é realizada por 

profissionais como farmacêuticos, médicos, enfermeiros, secretário de saúde, dentistas, 

auxiliares e técnicos em enfermagem. Excluindo-se o município que não possui farmacêutico, 

apenas um deles não conta com este profissional na elaboração, sendo que para quatro 

municípios a elaboração é realizada exclusivamente por este profissional. 

Com relação a atualização, mais da metade dos municípios a realizam em cada 

licitação. Com exceção de um município, todas as outras relações de medicamentos haviam 

sido atualizadas no ano de 2016. 

Para a seleção de medicamentos, os critérios mais citados seguem a ordem: prescrição 

médica, presença na RENAME e necessidade da população. Também foram citados como 

critérios os dados epidemiológicos, doenças mais prevalentes, demanda, medicamentos 

básicos e de uso contínuo, informações dos agentes comunitários de saúde, presença na 

Farmácia Popular, ordem judicial e não utilização de medicamentos do Componente 

Especializado da Assistência Farmacêutica. 

Como fonte de informação utilizada, a mais citada foi a RENAME (16 municípios). 

Entre as respostas também surgiram: internet, ANVISA (Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária), guia de remédios, lista inicial já utilizada, bulário eletrônico, receitas e propostas 

médicas, exclusão do que pertence a Farmácia Popular, livros farmacêuticos e conforme a 

necessidade. 

 

2.3.2 Comparação das REMUMES 

  

 Entre as relações de medicamentos disponibilizadas para a análise, foram recebidas 

listas de estoque e listas da última licitação realizada pelos municípios. 
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Ao analisar estas relações de medicamentos, verificou-se que o número médio de 

medicamentos presentes em diferentes apresentações farmacêuticas foi de 228,14 (±114,42), 

conforme observado na Figura 1.  

 

FIGURA 1. Número de fármacos e apresentações farmacêuticas presentes nas Relações 

Municipais de Medicamentos Essenciais (REMUMES) dos municípios pertencentes a 11ª 

Coordenadoria Regional de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul (CRS/RS), 2016. 

 

 

 

Dentre os medicamentos encontrados, dez se repetem em todos os municípios na 

mesma apresentação farmacêutica e concentração (Tabela 2), estão presentes na RENAME 

2014 e pertencem ao Componente Básico da Assistência Farmacêutica. 

 

TABELA 2. Apresentações farmacêuticas e concentrações presentes em todas as Relações Municipais 

de Medicamentos Essenciais (REMUMES) dos municípios pertencentes a 11ª Coordenadoria Regional 

de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul (CRS/RS), 2016. 

Medicamento Apresentação farmacêutica e concentração 

Amoxicilina Cápsula 500 mg 

Amoxicilina Suspensão oral 50 mg/Ml 

Azitromicina Comprimido 500 mg 

Cloridrato de Amiodarona Comprimido 200 mg 

Cloridrato de Amitriptilina Comprimido 25 mg 

Cloridrato de Fluoxetina Cápsula 20 mg 

Diazepam Comprimido 10 mg 

Espironolactona Comprimido 25 mg 

Fenitoína sódica Comprimido 100 mg 

Omeprazol Cápsula 20 mg 
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A organização das relações de medicamentos com uso exclusivo de DCB é realizada 

por oito municípios. Nas outras, apesar de utilizar na maioria das vezes a DCB, observou-se 

também a presença de alguns nomes comerciais. 

 De acordo com o sistema de classificação ATC, mais de 50% dos medicamentos 

utilizados em todos os municípios correspondem aos três seguintes grupos anatômicos 

principais: Sistema Nervoso (24,4%), Sistema Cardiovascular (18,8%) e Sistema Digestivo e 

Metabolismo (12,0%). O restante distribui-se nos outros grupos, como descrito na Tabela 3. 

 

TABELA 3. Distribuição dos medicamentos presentes nas Relações Municipais de Medicamentos 

Essenciais (REMUMES) dos municípios pertencentes a 11ª Coordenadoria Regional de Saúde do 

Estado do Rio Grande do Sul (CRS/RS) nos grupos anatômicos principais conforme a classificação 

Anatomical Therapeutic Chemical (ATC), 2016. 

Grupo anatômico % 

N (Sistema Nervoso) 24,3 

C (Sistema Cardiovascular) 18,8 

A (Aparelho Digestivo e Metabolismo) 12,0 

J (Agentes Antiinfecciosos para Uso Sistêmico) 8,8 

R (Sistema Respiratório) 8,4 

M (Sistema Músculo-esquelético) 6,7 

H (Hormônios de Uso Sistêmico, exceto hormônios sexuais) 4,6 

B (Sangue e Órgãos Hematopoéticos) 4,2 

D (Dermatológicos) 3,9 

G (Sistema Geniturinário e Hormônios Sexuais) 3,5 

P (Antiparasitários) 2,5 

S (Órgãos dos Sentidos) 1,4 

F (Classificação Herbal ATC) 0,6 

L (Agentes Antineoplásicos e Imunomoduladores) 0,2 

V (Vários) 0,2 

TOTAL 100 

  

A distribuição destes medicamentos nos respectivos subgrupos pode ser visualizada na 

Tabela 4. 
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TABELA 4. Distribuição dos medicamentos presentes nas Relações Municipais de Medicamentos 

Essenciais (REMUMES) dos municípios pertencentes a 11ª Coordenadoria Regional de Saúde do 

Estado do Rio Grande do Sul (CRS/RS) de acordo com os subgrupos terapêuticos conforme a 

classificação Anatomical Therapeutic Chemical (ATC), 2016. 

Grupo Anatômico n(%) 

SISTEMA NERVOSO 

Psicolépticos 

Psicoanalépticos 

Antiepilépticos 

Analgésicos 

Antiparkinsonianos 

Outros medicamentos do sistema nervoso 

Anestésicos 

 

61(30,5) 

48 (24) 

33 (16,5) 

29 (14,5) 

14 (7) 

13 (6,5) 

2 (1) 

SISTEMA CARDIOVASCULAR 

Agentes que atuam sobre o sistema renina-angiotensina 

Betabloqueadores 

Terapêutica cardíaca 

Bloqueadores dos canais de cálcio 

Hipolipemiantes 

Diuréticos 

Anti-hipertensivos 

Vasoprotetores 

Vasodilatadores periféricos 

 

54 (32,1) 

27 (16,1) 

19 (11,3) 

17 (10,1) 

17 (10,1) 

15 (8,9) 

10 (5,9) 

5 (3) 

4 (2,4) 

APARELHO DIGESTIVO E METABOLISMO 

Medicamentos usados na diabetes 

Vitaminas 

Antiespasmódicos, anticolinérgicos e propulsivos 

Antiácidos 

Laxativos 

Antidiarréicos, antiinflamatórios e antinfecciosos intestinais 

Antieméticos e antinauseantes 

Suplementos minerais 

Preparados estomatológicos 

 

25 (20,3) 

24 (19,5) 

23 (18,7) 

20 (16,3) 

10 (8,1) 

8 (6,5) 

8 (6,5) 

4 (3,2) 

1 (0,8) 

 

 Considerando-se os grupos da classificação ATC para cada município estudado, em 19 

deles o maior constituinte é o grupo anatômico do Sistema Nervoso, o que confirma os dados 

anteriormente citados. A maioria é seguida pelo Sistema Cardiovascular e pelo Sistema 

Digestivo e Metabolismo, porém para sete, entre os três grupos mais citados, estão os Anti-

infecciosos Gerais para Uso Sistêmico e em apenas um município aparece o Sistema 

Respiratório (Tabela 5). 
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TABELA 5. Número total e percentual da distribuição dos três grupos anatômicos principais mais 

frequentes nas Relações Municipais de Medicamentos Essenciais (REMUMES) dos municípios 

pertencentes a 11ª Coordenadoria Regional de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul (CRS/RS) 

conforme a classificação Anatomical Therapeutic Chemical (ATC), 2016.  

GRUPOS ANATÔMICOS N (%) 

1º Grupo  

Sistema Cardiovascular 3 (13,6) 

Sistema Nervoso 19 (86,4) 

2º Grupo  

Sistema Digestivo e Metabolismo 2 (9,1) 

Sistema Nervoso 3 (13,6) 

Sistema Cardiovascular 17 (77,3) 

3º Grupo  

Sistema Respiratório 1 (4,5) 

Sistema Cardiovascular 2 (9,1) 

Anti-infecciosos Gerais para Uso Sistêmico 7 (31,8) 

Sistema Digestivo e Metabolismo 12 (54,5) 

 

2.3.3 Conformidade com RENAME 

 

Na comparação das relações municipais com a RENAME 2014, observou-se que o 

percentual de concordância foi de 37,5 até 82,2%, conforme Figura 2. A média de 

discordância com a RENAME foi de 39,4% (±0,13). Constatou-se que em cinco municípios 

mais da metade dos medicamentos disponíveis não estão presentes na RENAME e nove não 

possuem a metade dos medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica em 

suas listas. Observa-se ainda que os municípios com menor concordância com a RENAME (9 

e 15) são os que possuem mais medicamentos em suas listas. 

 

FIGURA 2. Concordância dos medicamentos das Relações Municipais de Medicamentos 

Essenciais (REMUMES) de cada município pertencente a 11ª Coordenadoria Regional de Saúde do 

estado do Rio Grande do Sul (CRS/RS) com a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais 

(RENAME) 2014 e com a Relação Nacional de Medicamentos do Componente Básico da 

Assistência Farmacêutica, 2016. 
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Com os dados coletados para este estudo, diferentes associações podem ser 

estabelecidas entre as REMUMES e a RENAME de acordo com o sistema anatômico da 

classificação ATC, porém, somente os três grupos anatômicos com maior prevalência 

(Sistema Nervoso, Sistema Cardiovascular e Sistema Digestivo e Metabolismo) tiveram uma 

análise mais aprofundada.  

 Apenas um município apresentou em sua relação de medicamentos todos os do 

Sistema Nervoso presentes na RENAME, sendo que para o grupo do Aparelho 

Cardiovascular e Aparelho Digestivo e Metabolismo, todos os municípios apresentaram 

medicamentos presentes e ausentes na RENAME. 

 O grupo anatômico do Sistema Nervoso teve todos os seus subgrupos terapêuticos 

presentes nas relações municipais, com exceção de “anestésicos” e “outros medicamentos do 

Sistema Nervoso”, que quando selecionados por alguns municípios não estavam concordantes 

com a RENAME. 

 Para o grupo anatômico do Aparelho Cardiovascular também foram encontrados todos 

os subgrupos terapêuticos, excetuando-se os subgrupos “vasodilatadores periféricos” e 

“vasoprotetores” (sem representação na RENAME) que não foram citados por todos os 

municípios. 

Os subgrupos do grupo anatômico do Aparelho Digestivo e Metabolismo não foram 

representados por todos os municípios. Destaca-se o subgrupo A02 (antiácidos) que esteve 

presente em todos os municípios e com medicamentos presentes na RENAME. Dentre os 22 

municípios participantes, dois não apresentaram o subgrupo A10 (medicamentos usados na 

diabetes) e oito não disponibilizam o fármaco Metformina em suas relações. 

 

2.3.4 Grupos de municípios e subgrupos de medicamentos  

 

A análise de agrupamentos realizada através dos subgrupos terapêuticos identificou a 

formação de quatro grupos de municípios (A, B, C e D) de acordo com as similaridades dos 

subgrupos terapêuticos, conforme apresentado no Figura 3. O grupo A foi formado por sete 

dos 22 municípios, o grupo B por dois municípios, o grupo C reuniu a maior quantidade, com 

onze municípios e o grupo D se destacou por agrupar os dois municípios com maior 

quantidade de apresentações farmacêuticas. 
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FIGURA 3. Grupos de municípios pertencentes a 11ª Coordenadoria Regional de Saúde do 

Estado do Rio Grande do Sul (CRS/RS) formados após a análise de agrupamentos (A, B, C e D), 

2016.  
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2.4 DISCUSSÃO 

 

 Na saúde pública brasileira os municípios configuram a principal via de acesso aos 

medicamentos e a seleção daqueles que farão parte de suas listas se torna fator significativo 

para este desfecho, sendo a principal recomendação de órgãos nacionais e internacionais 

(MARIN et al., 2003; SANTANA et al., 2014). 

  

2.4.1 Elaboração das REMUMES 

 

No presente estudo foi investigado o processo de elaboração das REMUMEs dos 

municípios pertencentes a 11ª CRS/RS com a aplicação de questionários, onde se verificou 

que os gestores da Assistência Farmacêutica são farmacêuticos, com exceção de um 

município. Resultado semelhante a estudo realizado em 5 Estados e 15 municípios brasileiros 
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de Magarinos-Torres et al. (2014) e diferente da pesquisa de Bernardi, Bieberbach e Thomé 

(2006) a qual encontrou cinco farmacêuticos em 20 municípios analisados na 17ª 

Coordenadoria Regional de Saúde do Rio Grande do Sul. 

O farmacêutico é o profissional que facilita as informações entre a farmácia e o 

usuário e evita gastos desnecessários, sendo que sua ausência pode desencadear problemas na 

gestão da Assistência Farmacêutica, predominando a improvisação com ausência da garantia 

de acesso aos medicamentos essenciais (CRF/SC, 2014; MARIN et al., 2003). A Assistência 

Farmacêutica é responsável pelo maior gasto das Secretarias de Saúde, e como a tendência é 

de crescimento na demanda do uso de medicamentos, um eficaz planejamento e organização 

são cruciais (MARIN et al., 2003). 

Apesar de apenas um município não contar com a presença de profissional 

farmacêutico, se observado o número de Unidades Básicas de Saúde (UBS), esta resultado 

pode ser insuficiente caso haja dispensação de medicamentos em mais de uma UBS do 

mesmo município, pois neste caso, o farmacêutico é o profissional indispensável (ARAÚJO et 

al., 2008; LENZI; GARCIA; PORTAROLO, 2011). Vale ressaltar que a complexidade das 

atividades ofertadas deve ser avaliada, pois sua simples presença não garante a qualidade do 

serviço, uma vez que a falta de capacitação ou treinamento nesta área pode colaborar para um 

baixo retorno de efetividade (ASSUNÇÃO; SANTOS; BLATT, 2013; VOLPATO; PADIAL, 

2014). 

Com relação à existência de REMUME, 73,9% dos municípios afirmaram não possuí-

la, resultado semelhante a estudo de Volpato e Padial (2014) realizado em uma Regional de 

Saúde do estado do Paraná, onde foi encontrada ausência em 70% dos municípios. Cabe 

destacar que entre os que confirmaram possuir uma REMUME, algumas listas de estoque 

foram encaminhadas para a avaliação, assim como alguns que negaram sua existência, 

possuíam listas que poderiam ser consideradas como tal, necessitando talvez somente de sua 

formalização. 

A necessidade de aprimoramento na elaboração pôde ser constatada pelos poucos 

municípios com presença de CFT, embora se entenda que existam dificuldades de recursos 

humanos, financeiros e falta de estrutura física adequada podendo dificultar a instalação 

destas comissões (DAL PIZZOL et al., 2010; WEBER et al., 2010; ASSUNÇÃO, SANTOS, 

BLATT, 2013; SANTANA et al., 2014). Isto se torna ainda mais evidente em municípios 

menores (VEBER et al., 2011), como é o caso da maioria dos participantes desta pesquisa, 

que seguem a realidade brasileira, onde mais de 68% dos municípios do país tem uma 

população inferior a 20.000 habitantes (IBGE, 2016). Vale ressaltar que, apesar de somente 
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dois municípios possuírem esta comissão, a maioria conta com a participação de profissionais 

de outras áreas para a escolha dos medicamentos que serão disponibilizados, o que já pode ser 

considerado um avanço.  

A não existência de uma CFT prejudica a capacidade de decisão da inclusão ou 

exclusão de medicamentos das listas, com itens de utilidade questionável, afetando, assim, 

todas as etapas da Assistência Farmacêutica. Em estudo avaliando o impacto da implantação 

de CFT em hospitais públicos de Sergipe, foi verificada influência direta na redução de 

custos, com diminuição do número total de itens da lista e aumento do percentual de 

medicamentos recomendados por relações de medicamentos essenciais (SANTANA, 2013). 

Considerando-se as dificuldades encontradas, a criação de uma CFT regional poderia 

ser uma alternativa pertinente para municípios de pequeno porte. Este modelo foi implantado 

na 18ª CRS/RS no final do ano de 2014. Inicialmente eram realizadas reuniões com os 

farmacêuticos dos municípios da regional para discutir problemas e propor soluções do 

cotidiano da Assistência Farmacêutica. Assim, foi criado um Grupo Condutor da Assistência 

Farmacêutica Regional (GCAF) e por fim a CFT regional, esta última composta por um 

farmacêutico da GCAF, um farmacêutico representante da 18ª CRS/RS, um farmacêutico 

clínico, um enfermeiro, um cirurgião-dentista e um médico, formando a equipe 

mutidiscliplinar. Para nortear as revisões periódicas das REMUMEs já existentes e servir 

como base para aquelas em processo de elaboração, como primeiro resultado da criação 

destes grupos regionais, foi padronizada uma Relação Regional de Medicamentos Essenciais 

(REREME) e um protocolo de Prescrição e Dispensação de Medicamentos (NUNES et al., 

2016). 

A adoção destes procedimentos em uma mesma região de saúde facilita o 

entendimento dos serviços farmacêuticos prestados e permite maior acesso aos medicamentos 

essenciais. Também se observa a otimização e racionalização de recursos financeiros e 

ferramentas para o cuidado em saúde, refletindo positivamente na qualidade dos serviços de 

saúde prestados à população (NUNES et al., 2016). 

Analisando-se estas duas questões, presença de REMUME e CFT, observou-se que os 

municípios com maior quantidade de medicamentos em suas listas foram os que alegaram 

possuir CFT e um deles REMUME. Isto pode indicar falta de conhecimento por parte dos 

gestores da Assistência Farmacêutica quanto ao conceito e a presença efetiva destas duas 

ferramentas, assim como pode justificar o número elevado de itens.  

Como critério de escolha para a seleção de medicamentos, a prescrição médica teve 

destaque entre todos os outros itens citados. Sabe-se que para uma eficiente seleção de 
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medicamentos, as necessidades específicas e os dados epidemiológicos da população devem 

ser prioritários, no entanto, apenas um município estudado sinalizou a utilização das 

informações epidemiológicas. Resultado semelhante pôde ser verificado em estudo de 

Bernardi, Bieberbach e Thomé (2006) em que as relações da regional de saúde avaliada 

sugeriam refletir mais o perfil de prescrição dos médicos do que o perfil de morbi-mortalidade 

da população. 

No Brasil, principalmente em municípios menores e na região Sul, há alta rotatividade 

de profissionais médicos (PIERANTONI et al., 2015) e considerando a prescrição médica 

como um dos critérios principais para a escolha dos medicamentos que serão distribuídos, 

novos medicamentos possivelmente são agregados em função da troca deste profissional, 

podendo ocasionar gastos desnecessários à gestão pública. As relações de medicamentos 

essenciais devem ser elaboradas para orientar as prescrições, e não o contrário 

(WANNMACHER, 2010). 

 As relações de medicamentos não são disponibilizadas ao público em geral, sendo que 

apenas os prescritores possuem este acesso, com exceção de um município que alegou dispor 

o documento para os usuários que solicitam. Em um estudo realizado em 20 municípios do 

Rio Grande do Sul, somente três dispunham as relações de medicamentos afixadas em local 

visível para a população (BERNARDI; BIEBERBACH; THOME, 2006). 

Uma maneira adotada para que o conhecimento seja ampliado é a divulgação no site 

oficial da Prefeitura Municipal, uma vez que a Lei Federal nº 12.527 regulamenta que o 

cidadão deve ter acesso a informações de órgãos públicos (BRASIL, 2011c).  

A desvalorização da importância dos critérios utilizados para a elaboração de 

REMUMES adequadas e o desconhecimento das listas oficiais padronizadas por parte de 

prescritores e usuários impulsiona o fenômeno da judicialização no âmbito da saúde pública, 

o que provoca gastos elevados e prejudica a execução das políticas públicas de saúde 

(MACHADO et al., 2011; SANT’ANA et al., 2011). 

Além disso, este aumento de ações judiciais pressiona a União, estados e municípios a 

incorporarem estes medicamentos em suas relações (MACHADO et al., 2011). Tal fato foi 

constatado no presente estudo, onde um dos municípios declarou como critério para a 

elaboração a inclusão de medicamentos de ordem judicial. 
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2.4.2 Comparação das REMUMES 

 

 Houve divergências entre as relações de medicamentos analisadas nesta pesquisa. 

Apesar de pertencerem a mesma regional, a variação do número de apresentações 

farmacêuticas mostrou a heterogeneidade existente. Enquanto um município apresenta 91 

medicamentos, outro apresenta 536, número 5 vezes maior. Esta diferença também foi 

identificada em estudo realizado com 201 Planos Municipais de Assistência Farmacêutica no 

Estado de Santa Catarina (VEBER et al., 2011). Cabe ressaltar que a qualidade da seleção é 

mais significativa que a quantidade de medicamentos ofertados para a população, valendo-se 

do conceito de medicamentos essenciais. 

 Esta relação de qualidade e quantidade pôde ser observada nos questionários 

aplicados, onde mesmo possuindo um número significativamente elevado de itens, alguns 

gestores da Assistência Farmacêutica consideraram que suas relações de medicamentos 

abrangiam parcialmente as necessidades da população. 

A média de apresentações farmacêuticas encontrada foi de 228,14 (±114,42), valor 

considerado alto ao comparar com os resultados dos trabalhos de Assunção, Santos e Blatt 

(2013), Veber et al. (2011) e Dal Pizol et al. (2010) com 155,47, 114 e 132, respectivamente. 

 A seleção de medicamentos de maneira limitada permite uma melhor qualidade de 

atenção à saúde, gestão de medicamentos, capacitação de prescritores e educação do público 

(WANMACHER, 2006; SANTANA, 2014). Um número muito baixo de itens pode levar a 

carências na atenção e busca por alternativas (VEBER et al., 2011), assim como um número 

elevado acaba gerando a inclusão de itens pertencentes a uma mesma classe terapêutica e não 

caracteriza uma relação de medicamentos essenciais conforme o conceito da OMS 

(FIGUEIREDO; SCHRAMM; PEPE, 2015).  

 Reafirmando a diferença entre as relações de medicamentos, foram encontrados 

somente 10 medicamentos que se repetem em todas, apesar da grande quantidade de itens 

mencionados. Considerando a proximidade dos municípios espera-se dados epidemiológicos e 

necessidades terapêuticas semelhantes. E, apesar de todos estes 10 medicamentos estarem 

presentes na RENAME 2014, observa-se ausência de tratamento medicamentoso para doenças 

crônicas como hipertensão e diabetes, prevalentes na população em geral (BRASIL, 2017). 

 A neomicina+bacitracina, um antibacteriano tópico, foi um dos medicamentos que 

esteve presente em 72,7% dos municípios, apesar de não fazer parte da RENAME 2014. A 

sua exclusão foi realizada ainda na RENAME 2006, pela pouca eficácia e riscos como a 

ototoxicidade irreversível, principalmente em idosos, crianças e pacientes com insuficiência 
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renal quando há absorção sistêmica. Seu uso foi questionável por não evidenciar diminuição 

de contaminação bacteriana e nem acelerar a cicatrização, além de aumentar a resistência 

bacteriana, sendo que a primeira providência a ser tomada em lesões é a limpeza com água e 

sabão, tornando desnecessário o uso de antimicrobianos tópicos (BRASIL, 2007b). 

  Foi avaliada nas relações de medicamentos a recomendação da Portaria nº 1 de 22 de 

janeiro de 2008 que estabelece a utilização da Denominação Comum Brasileira, contribuindo 

para o uso racional de medicamentos e não permitindo que se tenha influência da indústria 

farmacêutica tanto na seleção quanto nas prescrições medicamentosas (WANNMACHER, 

2010), o que não foi considerado 100% dos municípios deste estudo. 

Segundo a Lei 9.787 de 1999, que regulamenta a utilização de medicamentos 

genéricos no Brasil, todas as prescrições no âmbito do Sistema Público de Saúde devem ser 

elaboradas pelo nome genérico (BRASIL, 1999). Em estudo de Souza et al. (2012), em que 

foram avaliados os indicadores de prescrição de um município do sul do estado de Santa 

Catarina, a porcentagem de prescrições utilizando a nomenclatura genérica foi de 86,8%. No 

estado do Rio Grande do Sul, onde foi avaliada uma regional de saúde, este valor 

correspondeu a somente 64% das prescrições (BERNARDI, BIEBERBACH, THOMÉ, 2006). 

Utilizando-se esta informação como parâmetro, torna-se necessário que primeiramente as 

REMUMEs tenham seus medicamentos listados pelo nome genérico, servindo como 

orientação para os prescritores (ASSUNÇÃO; SANTOS; BLATT, 2013). 

Ao avaliar os medicamentos segundo a classificação ATC, o grupo terapêutico 

predominante foi do Sistema Nervoso para a maioria dos municípios, seguido do Sistema 

Cardiovascular e Sistema Digestivo e Metabolismo. Analisando-se os dados do Plano 

Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul, observa-se que as três principais causas de óbito 

nesta regional de saúde são as doenças do aparelho circulatório (27,2%), seguida de 

neoplasias (21,3%) e doenças do aparelho respiratório (11,7%). O resultado da presente 

pesquisa constatou que apenas um município apresentou medicamentos para o Sistema 

Respiratório como um dos grupos mais presentes. 

Este desencontro entre os dados epidemiológicos e a composição das relações 

municipais também foi visualizado em estudo de Assunção; Santos e Blatt (2013), onde, 

inclusive, a proporção dos três grupos terapêuticos mais frequentes foi quase idêntica. Em 

outra pesquisa em que as prescrições foram avaliadas, houve predominância do Sistema 

Nervoso em um deles, sendo justificado pelo autor a faixa etária do estudo (21 e 40 anos), que 

é a que mais consome psicotrópicos (SOUZA et al., 2012); e em outro a maior prevalência foi 

para o Sistema Respiratório (GIROTTO; SILVA, 2006). 
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Os fármacos que atuam sobre o Sistema Nervoso podem gerar diversos efeitos 

adversos, como a dependência, ocasionando inúmeros problemas para a saúde da população 

através do uso prolongado. Assim, a sua seleção baseada na epidemiologia da população, com 

elaboração de protocolos clínicos e capacitação dos profissionais que atuam na Atenção 

Básica são considerados fundamentais (ROCHA; WERLANG, 2013). 

 Em 13 dos 22 municípios estudados há presença de medicamentos fitoterápicos 

distribuídos, representando 0,6% do total de apresentações padronizadas, estando entre os 

mais citados a Ginkgo biloba 80 mg (n=11) e a Isoflavona-de-soja (n=5). A rede pública 

oferece 12 medicamentos fitoterápicos constantes na RENAME (BRASIL, 2015), sendo que 

destes somente dois são utilizados pelos municípios do estudo, a Isoflavona-de-soja e o Guaco 

(Mikania glomerata). 

Em função da crescente atenção voltada para o uso de plantas no Brasil para o 

tratamento de dores, inflamações e outras disfunções, o Ministério da Saúde passou a 

financiar fitoterápicos na rede pública a partir de 2007, e com a aprovação do Programa 

Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos em 2008 garantiu o acesso seguro e uso 

racional a plantas medicinais e fitoterápicos (BRASIL, 2008b; BRASIL, 2013).  

 Os fitoterápicos somente foram mais citados que os Agentes Antineoplásicos e 

Imunomodulares (0,2%), os quais estiveram presentes em 4 municípios, sendo aqueles que 

mais possuem medicações em suas relações de medicamentos, o que pode justificar esta 

presença. 

 

2.4.3 Conformidade com RENAME 

 

Como maior fonte de informação utilizada pelos participantes da presente pesquisa foi 

citada a RENAME. Porém, ao comparar as relações municipais com a RENAME, os 

resultados de discordância foram considerados elevados.  

A média de convergência foi de 60,6%, com valor menor quando comparado com o 

Componente Básico de Financiamento da Assistência Farmacêutica (55,8%). Resultados 

semelhantes também podem ser verificados nos estudos de Assunção, Santos e Blatt (2013); 

Oliveira (2011) e Weber et al. (2010),  onde alguns municípios avaliados atingiram valores de 

concordância de 42,16%, 58% e 37%, respectivamente. 

 Manzini e Farias (2015) determinam que o município tenha até 10% dos 

medicamentos em sua REMUME que não constem na RENAME, ou seja, a presença destes 

medicamentos indica flexibilização na execução da gestão da assistência farmacêutica, não 
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devendo o município possuir somente medicamentos padronizados na RENAME. 

Porcentagem superior a esta indica elevação nos custos com aquisição de medicamentos 

(LEITE et al., 2015), uma vez que necessita utilizar de recursos próprios. Contudo, todos os 

municípios da presente pesquisa excederam o limite recomendado, com valores de até 61,19% 

de medicamentos não padronizados, ou seja, mais da metade de seus medicamentos estavam 

fora da relação nacional, apesar de os gestores da Assistência Farmacêutica demonstrarem 

conhecimento sobre a existência e utilidade da RENAME por meio das respostas ao 

questionário.  

Em estudo realizado por Magarinos-Torres et al. (2014), situação semelhante foi 

encontrada, onde apesar de os gestores entrevistados conhecerem a relevância da RENAME, 

não entendiam seu funcionamento, o que interfere diretamente na resolutividade terapêutica e 

no aprimoramento dos recursos materiais, financeiros e humanos.   

Outro dado relevante encontrado na avaliação das relações de medicamentos foi a 

ausência do fármaco metformina, utilizada como primeira escolha para o tratamento de 

diabetes mellitus tipo 2 (NATHAN et al., 2009), em 36,4% dos municípios. Tal fato pode ser 

justificado por alguns municípios não disponibilizarem medicamentos que fazem parte do 

Programa Farmácia Popular do Brasil, como é o caso (BRASIL, 2016). 

 

2.4.4 Grupos de municípios e subgrupos de medicamentos 

 

 Ao realizar a análise de agrupamentos, observou-se a formação de quatro grupos de 

municípios (A, B, C e D) de acordo com os subgrupos terapêuticos presentes em suas listas, 

os quais foram agrupados de acordo com a quantidade de apresentações farmacêuticas 

presentes em cada subgrupo, logo, os municípios agrupados em A possuíram em média dez 

apresentações, em B sete, em C cinco e em D 12 apresentações em cada subgrupo. 

 Assim, constatou-se a relação entre os municípios de acordo com a quantidade de 

medicamentos nas listas, a exemplo do grupo D, formado pelos dois municípios que mais 

possuem itens, desta forma foram agrupados em um mesmo grupo, o que aconteceu 

sucessivamente com os outros. 

 Os municípios do grupo C são os que possuem menos medicamentos pertencentes a 

um mesmo subgrupo, sendo o oposto verificado no grupo D, com vários medicamentos para 

uma mesma finalidade, o que pode causar gastos elevados desnecessários para a gestão. 

 Considerando o dendograma formado e as outras variáveis analisadas (população, 

concordância com RENAME, PIB, razão de renda e questionário estruturado), verificou-se 



44 

que a quantidade de medicamentos em cada município não sofre a influência do número de 

habitantes, do PIB e nem da razão de renda. O que interfere no número de medicamentos é a 

quantidade de participantes na elaboração das relações de medicamentos e a quantidade de 

critérios utilizados na seleção. 

 O grupo C foi caracterizado como o que possui os municípios com menor quantidade 

de pessoas participando da elaboração das REMUMEs e o que utiliza maior quantidade de 

critérios, sendo o oposto observado no grupo D. Assim, verificou-se que quanto maior o 

número de elaboradores e menor o número de critérios utilizados na seleção, maior 

quantidade de medicamentos foi encontrada nas relações municipais. Destaca-se que a 

profissão dos elaboradores não influencia na quantidade de medicamentos. 

 Observou-se também que em relação a porcentagem de concordância com a 

RENAME, os municípios com mais medicamentos são os que menos tem concordância com a 

lista nacional (grupo D).  

 Diante disto, constata-se que a atualização das REMUMEs, exclusão e inclusão de 

medicamentos não é realizada em conjunto com todos os participantes da elaboração, uma vez 

que quanto maior o número destes, mais medicamentos são disponibilizados no município e 

maior a discordância com a RENAME. 
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3 CONCLUSÕES 

 

A avaliação das características das relações de medicamentos dos municípios 

brasileiros é necessária, uma vez que sendo adequadamente elaboradas e divulgadas para 

prescritores e usuários, o acesso à população é facilitado e menos recursos são desperdiçados 

com medicamentos inapropriados. A utilização de medicamentos essenciais deve ser realidade 

nos serviços de saúde, e não apenas uma recomendação (SANTANA et al., 2014). 

Com a presente pesquisa foi possível concluir que o processo de elaboração das 

relações de medicamentos dos municípios da 11ª CRS/RS necessita ser aprimorado, uma vez 

que os municípios são responsáveis pela garantia do acesso aos medicamentos essenciais para 

a população. Os critérios preconizados devem ser seguidos, sendo um deles a seleção baseada 

em dados epidemiológicos, fato não observado no estudo, no qual o critério mais utilizado é a 

prescrição médica. 

A comparação entre as relações de medicamentos encaminhadas demonstrou 

divergências na composição e na quantidade de medicamentos, com média de 228,14 

apresentações farmacêuticas, com variação de 91 a 536 e dez medicamentos que se repetem 

em todas. O grupo anatômico predominante foi do Sistema Nervoso para a maioria dos 

municípios, seguido do Sistema Cardiovascular e Sistema Digestivo e Metabolismo. 

A lista nacional, RENAME, obteve média de concordância com os municípios de 

60,6%, número inferior ao recomendado, demostrando sua pouca utilização. 

Entende-se que há interferência de vários fatores para elaboração de uma REMUME 

adequada, como a estrutura física, recursos humanos e financeiros, gestor municipal e 

disponibilidade de tempo, principalmente em municípios de pequeno porte. A implantação de 

CFT regionais talvez seja o primeiro passo para este desafio. 
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5 APÊNDICE 

 

APÊNDICE A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

 

Você está sendo convidado(a) para participar, como voluntário, em uma pesquisa. 

Após ser esclarecido(a) sobre as informações a seguir, no caso de aceitar fazer parte do 

estudo, rubrique todas as folhas e assine ao final deste documento, com as folhas rubricadas 

pelo pesquisador, e assinadas pelo mesmo, na última página. Este documento está em duas 

vias. Uma delas é sua e a outra é do pesquisador responsável. Em caso de recusa você não 

será penalizado(a) de forma alguma. 

Esta pesquisa tem como título “Relação Municipal de Medicamentos Essenciais: 

análise da sua elaboração em municípios gaúchos”, e seu objetivo é analisar como são 

elaboradas e quais as similaridades e diferenças da Relação Municipal de Medicamentos 

Essenciais (REMUME) dos municípios pertencentes a 11ª Coordenadoria Regional de Saúde 

do estado do Rio Grande do Sul. Para isto, você está sendo convidado(a) para responder a um 

questionário sobre o processo de elaboração da REMUME de seu município, sendo o gestor 

da Assistência Farmacêutica. Os dados coletados por meio deste, poderão demonstrar a real 

situação das relações municipais desta regional, contribuindo para a melhora do processo de 

seleção das mesmas, caso isto se mostre necessário, garantindo um melhor acesso aos 

medicamentos essenciais. Para que maiores contribuições sejam fornecidas, também será 

solicitada a você uma cópia atual de sua relação municipal. Com os resultados desta pesquisa 

em mãos e analisados, uma devolutiva do que foi encontrado será dada ao seu município. Esta 

pesquisa tem única e exclusivamente interesse científico, por isso você poderá desistir a 

qualquer momento, inclusive sem nenhum motivo, bastando informar, da maneira que achar 

mais conveniente, a sua desistência. Os riscos desta pesquisa estão relacionados ao 

constrangimento que pode haver ao responder as questões. Para minimizar estes riscos, as 

questões foram revisadas pelos pesquisadores. Por ser voluntário e sem interesse financeiro 

você não terá direito a nenhuma remuneração. Os dados coletados serão sigilosos e privados, 

sendo garantido o arquivamento destes, em arquivo físico ou digital, sob guarda e 

responsabilidade dos pesquisadores, por um período de 5 anos após o término da pesquisa. 

Você terá direito a informação a qualquer tempo, podendo entrar em contato com os 

pesquisadores através de telefone disponibilizado na página 2. 
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Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade 

do vale do Itajaí – UNIVALI, caso persistam dúvidas, sugestões e/ou denúncias após os 

esclarecimentos do pesquisador o comitê está disponível para atender-lhe. 

 

CEP/UNIVALI 

Rua Uruguai, n. 458 Centro Itajaí. 

Bloco F6, andar térreo. 

Horário de atendimento: Das 8:00 às 12:00 e das 13:30 às 17:30  

Telefone: 47 - 3341 7738 

E-mail: etica@univali.br 

 

 

  

CONSENTIMENTO DE PARTICIPAÇÃO 

 

Eu, ____________________________________________, RG________________________, 

CPF ________________________ abaixo assinado, concordo em participar do presente 

estudo como participante. Fui devidamente informado e esclarecido sobre a pesquisa, os 

procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes de 

minha participação. Foi-me garantido que posso retirar meu consentimento a qualquer 

momento, sem que isto leve à qualquer penalidade ou interrupção de meu 

acompanhamento/assistência/tratamento.  

Local e data: _____________________________________________________________ 

Nome: __________________________________________________________________ 

Assinatura do Participante ou Responsável: ________________________________________ 

Telefone para contato: _____________________________________________________ 

 

Pesquisador Responsável: Dr(a) Tatiana Mezadri 

Telefone para contato: 47 - 3341 7932 

Pesquisadores Participantes: Mariele Salvi 

Telefones para contato: 54 - 9218 0933 
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APÊNDICE B – Questionário para gestor da Assistência Farmacêutica 

 

Nome: 

Formação: 

Município: 

Telefone para contato: 

 

1 – Quantas Unidades de Saúde o município possui? 

______________________________________________________ 

2 – O município possui Relação Municipal de Medicamentos Essenciais (REMUME)? 

(   ) Sim          (   ) Não. Possui somente listas de aquisição.          (   ) Não sabe 

3 – Há presença de Comissão de Farmácia e Terapêutica? 

(   ) Sim          (   ) Não          (   ) Não sabe 

Se sim, quais os representantes (cargo):___________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Se não, quem elabora a lista do município 

(cargo)?____________________________________________________________________

______________________________________________________ 

 

4 – Qual(is) o(s) critério(s) utilizado(s) para a seleção dos medicamentos que serão 

distribuídos no município?___________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

5 – Qual(is) a(s) fonte(s) de informação(ões) utilizada(s) para esta seleção? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

6 – Qual a periodicidade de atualização? 

(   ) Anual          (   ) Bienal          (   ) Conforme necessidade          (   ) Em cada licitação 

(   ) Não sabe 

7 – Quando foi realizada a última atualização? 

(   ) Há 2 anos 

(   ) Este ano 

(   ) Na última licitação: _______________________ 

(   ) Não sabe 
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8 – Há disponibilidade da relação para prescritores (no momento da prescrição)? 

(   ) Sim          (   ) Não          (   ) Não sabe 

9 – Há disponibilidade da relação para os usuários do município? 

(   ) Sim          (   ) Não          (   ) Não sabe 

10 – Como é realizada a divulgação de alterações de medicamentos constantes na 

relação? (Marque somente uma alternativa) 

(   ) Distribuição da nova relação 

(   ) Divulgação individual para prescritores (e-mail, entrega de nova relação) 

(   ) Divulgação na (s) Unidade (s) Básica (s) de Saúde 

(   ) Divulgação no site da Prefeitura Municipal 

(   ) Não há divulgação 

(   ) Não sabe 

11 – Como os medicamentos são organizados na relação? 

(   ) Por ordem alfabética 

(   ) Por grupo farmacológico 

(   ) Outro __________________________ 

(   ) Não sabe 

12 – Qual o número de farmacêuticos no município? 

(   ) Nenhum          (   ) 1          (   ) 2          (   ) 3          (   ) 4 ou mais          (   ) Não sabe 

13 – Qual a carga horária dos farmacêuticos? 

(   ) Não possui farmacêutico      (  ) 8 h      (   ) 20 h     (  ) 24 h       (   ) 30 h         (   ) 40 h          

(   ) Não sabe 

14 – Você considera que a relação municipal abrange todos os medicamentos 

necessários? 

(   ) Não 

(   ) Parcialmente 

(   ) Sim 

(   ) Não sabe 

 

 

 

 

 


