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RESUMO 
 
Medicamentos essenciais são aqueles que satisfazem as 
necessidades de saúde prioritária da população. Estudos 
verificaram iniquidades no acesso a medicamentos, 
considerando que a população que não teve acesso 
apresenta alta necessidade em saúde. Em vista de 
ampliar o acesso com qualidade às práticas de gestão, 
cuidado e participação na atenção básica, o Programa 
Nacional de Melhoria do Acesso e Qualidade da Atenção 
Básica surge como ferramenta de avaliação e 
monitoramento das ações priorizadas pelo governo 
federal. Essas medidas acompanhadas por uma política 
de Assistência Farmacêutica efetiva podem melhorar o 
acesso universal e equânime aos medicamentos no 
Brasil. 
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ABSTRACT 
 
Essential medicines are those that satisfy the priority 
health needs of the population. Studies have found 
inequities in access to medicines, considering that the 
population had no access features high health need. In 
order to expand access to quality management practices, 
care and participation in primary care, the National 
Programme for Improving Access and Quality of Primary 
Care emerges as an assessment tool and monitor the 
actions prioritized by the federal government. These 
measures accompanied by an effective pharmaceutical 
assistance policy can improve universal and equitable 
access to medicines in Brazil. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

Na área da saúde, a ideia de acesso tem sido descrita pela maior parte da 

literatura como mais do que a simples utilização do serviço e vem aproximando-se dos 

ideais de equidade e justiça social (SANCHEZ E CICONELLI, 2012).  

Donabedian e Fund (1973) utilizam o termo acessibilidade e o relaciona à 

oferta de serviços que responda às necessidades da população, reconhecendo, ainda, 

aspectos sócio-organizacional e geográfico. 

Travassos, Oliveira e Viacava (2006) conceituam acesso como a 

possibilidade de utilizar os serviços de saúde quando necessário. Os autores 

consideram que a disponibilidade de serviços e sua distribuição geográfica, a oferta e 

qualidade de recursos humanos e tecnológicos, o modelo assistencial e a informação 

sobre o sistema são características da oferta que afetam o acesso. 

Mesmo com diferentes terminologias, os termos acessibilidade e acesso 

convergem para a ideia de uma dimensão do desempenho de um sistema de saúde 

associada à oferta (TRAVASSOS E MARTINS, 2004). 

Estudos sobre o uso racional de medicamentos nos sistemas de saúde 

apontam que este só se realiza quando existe acesso aos medicamentos e às 

informações e orientações de seu uso (OLIVEIRA, BERMUDEZ E OSORIO-DE-

CASTRO, 2007). 

 

 

2. DESENVOLVIMENTO 

 

 

2.1 Acesso a medicamentos essenciais 

 

 

Como recurso tecnológico de cuidado, o medicamento é considerado a 

intervenção terapêutica mais frequentemente utilizada e mais custo-efetiva quando 

sua prescrição e seu uso são realizados de forma racional (OLIVEIRA, BERMUDEZ E 

OSORIO-DE-CASTRO, 2007). 



 

 

                  

Desde a primeira publicação de uma lista modelo de medicamentos 

essenciais em 1977, existe hoje uma aceitação global do conceito de medicamentos 

essenciais da Organização Mundial da Saúde (OMS), compreendendo aqueles que 

satisfazem as necessidades de saúde prioritária da população (WHO, 2013). 

O aumento do acesso a esses medicamentos é fundamental para evitar 

internações e mortes. A OMS estima que 1/3 da população global não tenha acesso 

regular a esses medicamentos e que mais de 10,5 milhões de vidas por ano poderiam 

ser salvas até 2015 em virtude da ampliação de intervenções medicamentosas em 

saúde materna e infantil, doenças infecciosas e doenças não transmissíveis (WHO, 

2004). 

Considerando que a morbidade e mortes prematuras podem ser bastante 

reduzidas se as intervenções preventivas e curativas hoje disponíveis forem 

implementadas de forma eficaz, o Plano de Ação Global da OMS para doenças 

crônicas não transmissíveis lança uma meta de 80% de disponibilidade de tecnologias 

básicas e medicamentos essenciais, a ser alcançada até 2025 (WHO, 2013). 

Estudo investigativo em países de baixa e média renda concluiu que a 

disponibilidade de medicamentos no setor público foi abaixo do ideal em todos os 

países, com medicamentos para doenças crônicas significativamente menos 

disponíveis do que para doenças agudas (36% contra 53,5%) (CAMERON et al., 

2011). Em Nova Deli, capital da Índia, a disponibilidade média geral de medicamentos 

foi de 41,3% no setor público (KOTWANI, 2013).  

Algumas iniciativas globais de organizações em prol do acesso a 

medicamentos como o Fundo Global de Combate à AIDS, Tuberculose e Malária, a 

Iniciativa Clinton Foundation HIV/AIDS e a UNITAID desenvolvem estratégias para 

melhorar a disponibilidade internacional e a acessibilidade a medicamentos. E, embora 

limitados em termos de abrangência e sustentabilidade, oferecem mecanismos para 

ajudar países a enfrentar barreiras do ciclo de fornecimento de medicamentos 

(BERAN, 2014). 

Estratégias de acesso relativas à seleção e uso racional de medicamentos 

são consideradas relevantes na agenda política e em pesquisas (AZEREDO et al., 

2014) e têm coberto questões como a melhoria da eficiência da oferta de 

medicamentos, implantação de listas de medicamentos essenciais e a prescrição 

racional (BIGDELI et al., 2013). 

 

 



 

 

                  

2.2 Assistência Farmacêutica no Brasil 

 

 

A Política Nacional de Medicamentos é parte integrante na Política 

Nacional de Saúde e tem como objetivo principal assegurar o acesso da população a 

medicamentos seguros, eficazes e de qualidade, ao menor custo possível, garantido 

pelo Sistema Único de Saúde (SUS), de acesso universal, equânime e integral 

(BRASIL, 1998). 

A política de Assistência Farmacêutica (AF) define a AF como um conjunto 

de ações voltadas à promoção, proteção e recuperação da saúde, tanto individual 

como coletiva, e tem o medicamento como insumo essencial e visa ao acesso e seu 

uso racional (BRASIL, 2004). 

Como instrumento indispensável para o uso racional de medicamentos, a 

Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) contempla medicamentos 

para o tratamento e controle da maioria das patologias prevalentes no país. Tais 

medicamentos são disponibilizados no Brasil, por meio de políticas públicas, na rede 

SUS (BRASIL, 2013). 

Estudo empírico sobre a gestão da AF indicou fragilidades na seleção e 

utilização da RENAME em muitos municípios brasileiros, revelando uma incipiente 

incorporação desse instrumento como orientador do uso racional de medicamentos, o 

que gera tensões sobre a questão do acesso (TORRES et al., 2014). 

Oliveira, Assis e Barboni (2010) destacam que existem fatores que 

comprometem a qualidade da AF nos municípios brasileiros, entre eles a insuficiência 

de recursos financeiros, necessidade de melhor capacitação dos trabalhadores e 

gestores envolvidos na cadeia de acesso a medicamentos. 

Em estudo conduzido por Dal Pizzol et al. (2010), em oito municípios do 

sul do Brasil, foi verificado que, em média, 76,4% dos medicamentos prescritos nos 

locais pesquisados constavam na RENAME e, destes, 88,1% estavam disponíveis 

para dispensação nas farmácias. Isso mostra que aproximadamente 1/4 dos 

medicamentos prescritos não constam na lista de dispensação pelos SUS, levando a 

uma lacuna importante ao acesso às drogas terapêuticas essenciais, o que pode gerar 

custos para o SUS, geralmente sob a forma de tratamento às complicações e 

sequelas das morbidades e hospitalização. 



 

 

                  

O acesso a medicamentos de uso contínuo em adultos é de 81% e em 

idosos, 87%, com variações de acordo com as regiões (maior no Sul e menor no 

Nordeste), nível econômico, idade e tipo de morbidade crônica (PANIZ et al., 2008).  

Por sua vez, Boing et al. (2013) analisaram o acesso geral a 

medicamentos no setor público encontrando uma frequência de acesso de 45,3%, com 

níveis mais elevados em usuários cadastrados na Estratégia Saúde da Família (ESF), 

com menor renda e escolaridade e de cor de pele preta. Em contrapartida, a obtenção 

de medicamentos no setor privado foi maior entre usuários de renda mais elevada, 

maior escolaridade e brancos. 

Em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) do Brasil que dispensam 

medicamentos essenciais, a disponibilidade média estava abaixo dos 80% proposto 

pela OMS. Apresentaram melhor disponibilidade aquelas com melhor estrutura dos 

serviços de AF (MENDES et al., 2014). 

Paiva, Bersusa e Escuder (2006) também verificaram iniquidades no 

acesso a medicamentos, considerando que a população que não teve acesso 

apresenta alta necessidade em saúde. 

Embora os programas que contemplam a AF no SUS ampliem o acesso 

gratuito a medicamentos, o suprimento é considerado insuficiente e desigual (PANIZ et 

al., 2010; OLIVEIRA, ASSIS e BARBONI, 2010), ainda que se tenha observado 

aumento do gasto com medicamentos no SUS de 2005 a 2009 (VIEIRA e ZUCCHI, 

2013). 

Boa parte dos medicamentos essências é prescrita por profissionais da 

Atenção Básica (AB). E mesmo reconhecendo os avanços nas políticas e programas 

nesse nível de atenção, torna-se necessário que ações e recursos destinados à saúde 

sejam eficientes para garantir uma atenção básica resolutiva (OLIVEIRA, ASSIS e 

BARBONI, 2010). 

No Brasil, a AB corresponde ao primeiro nível de atenção do sistema. É 

estruturada em UBS e se propõe ser resolutiva para a maioria dos problemas de 

saúde da população (BRASIL, 2011b). 

Desde o início do SUS, a AB vem sendo reestruturada, e o Programa de 

Saúde da Família (PSF), posteriormente denominado ESF, representa a estratégia de 

reorientação do modelo assistencial no SUS. 

Na busca de um novo modelo assistencial e da adequação de ações e 

serviços de saúde ao perfil demográfico e epidemiológico da população brasileira, o 

Ministério da Saúde (MS) vem estimulando a ampliação do acesso com qualidade, 



 

 

                  

através da estratégia “Saúde Mais Perto de Você – Acesso e Qualidade” (BRASIL, 

2012). 

Essa estratégia visa à ampliação do acesso e à qualificação das práticas 

de gestão, cuidado e participação na AB, nos diferentes contextos existentes no país, 

utilizando como referência o Programa Nacional de Melhoria do Acesso e Qualidade 

da Atenção Básica (PMAQ-AB) (BRASIL, 2012). 

O PMAQ-AB está organizado em quatro fases complementares que 

compõem um processo contínuo a partir da Adesão e Contratualização, 

Desenvolvimento, Avaliação Externa e Recontratualização das UBS dos municípios 

brasileiros (BRASIL, 2011a). 

Entre os eixos contemplados no PMAQ-AB, aspectos como a 

disponibilidade de medicamentos essenciais e de estrutura da farmácia básica estão 

estruturados para melhorar o acesso à AF nos municípios brasileiros. 

Um dos principais objetivos do programa foi a mobilização de profissionais 

e gestores para enfrentar problemas e situações condicionantes do desenvolvimento e 

qualificação da AB no Brasil. O PMAQ-AB mostrou-se revelador da nova Política 

Nacional da Atenção Básica; de mudanças qualitativa e quantitativa do financiamento 

da AB; como ferramenta de avaliação e acompanhamento do grau de implantação de 

ações priorizadas pelo governo federal; e utiliza a opinião dos atores locais, inclusive 

dos usuários, na formulação, implantação e avaliação da política de saúde local  

(PINTO, SOUSA E FERLA, 2014). 

 

 

3 CONCLUSÃO 

 

 

Os governos e sistemas de saúde enfrentam desafios para garantir acesso 

a medicamentos essenciais, e, no Brasil, as ações e serviços de Assistência 

Farmacêutica apresentam um histórico de avanços. 

Apesar de desafios como a baixa disponibilidade de medicamentos nas 

unidades de saúde, inadequada estrutura para garantir seu uso racional e escassez de 

recursos humanos capacitados para uma gestão eficaz da assistência farmacêutica, 

houve uma melhoria no acesso a medicamentos na atenção básica. 

Políticas de ampliação do acesso e qualidade de serviços primários foram 

importantes para diminuir as disparidades regionais, apesar de ainda existirem 



 

 

                  

iniquidades em saúde, pois populações negras, de baixa renda e baixa escolaridade 

ainda detêm menos acesso a esse recurso na busca de qualidade de vida. 

A Assistência Farmacêutica é um direito garantido pela Lei Orgânica de 

Saúde e deve beneficiar o maior número de brasileiros de modo universal e equânime, 

com integralidade e atendimento humanizado, seguindo os princípios do SUS. 
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