MINISTÉRIO DA SAÚDE
FIOCRUZ - FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ
ESCOLA NACIONAL DE SAÚDE PÚBLICA SERGIO AROUCA - ENSP

Cláudia Du Bocage Santos Pinto

Demandas judiciais por medicamentos e estratégias de
gestão da assistência farmacêutica em municípios do
Estado de Mato Grosso do Sul

Orientadora:
Drª Claudia Garcia Serpa Osorio de Castro

Rio de Janeiro – agosto 2013

MINISTÉRIO DA SAÚDE
FIOCRUZ - FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ
ESCOLA NACIONAL DE SAÚDE PÚBLICA SERGIO AROUCA - ENSP

TEMA
Demandas judiciais por medicamentos e estratégias de
gestão da assistência farmacêutica em municípios do
Estado de Mato Grosso do Sul
Por

Cláudia Du Bocage Santos Pinto

Tese apresentada ao Programa de
Pós-graduação em Saúde Pública
da Escola Nacional de Saúde
Pública Sergio Arouca
como requisito parcial para obtenção do
Título de Doutor em Ciências na Área de
Saúde Pública
Orientadora:
Drª Claudia Garcia Serpa Osorio de Castro

Rio de Janeiro – agosto 2013

ii

Santos-Pinto, Cláudia Du Bocage
Demandas judiciais por medicamentos e estratégias de gestão
da assistência farmacêutica em municípios do Estado de Mato
Grosso do Sul / Cláudia Du Bocage Santos Pinto. __ Rio de
Janeiro: s.n, 2013.
, XXX p.
Orientadora: Osorio-de-Castro, Claudia Garcia Serpa.
Tese (Doutorado) – Escola Nacional de Saúde Pública –
Fiocruz, 2013
1.ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,
2.INTEGRALIDADE, 3.JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE,
4.MEDICAMENTOS, 5.SUS.
I. Título.

iii

“Quando os ventos de mudança sopram,
umas pessoas levantam barreiras,
outras constroem moinhos de vento.”
Érico Veríssimo

4

A Lucas e Laura, minhas revoluções particulares,
e mais importantes produções.
A Gustavo, meu amor e companheiro
de todas as horas.

5

Agradecimentos
Posso dizer que esta tese se deve ao esforço e dedicação não só meus, mas de
várias pessoas, sem as quais, certamente, eu não teria conseguido.
À minha orientadora, Claudia Garcia Serpa Osório de Castro, o meu maior
exemplo de retidão, perseverança diante de suas convicções e generosidade
acadêmica. Sua rigidez e amparo em momentos cruciais foram fundamentais
para a conclusão deste trabalho.
À Vera Pepe e Miriam Ventura, pela parceria e trocas tão profícuas durante a
elaboração do texto.
Aos membros da banca que, tão gentilmente, aceitaram o convite, em meio a
todos os seus demais compromissos, e se dedicaram à leitura, contribuindo para
avaliação e melhoria deste trabalho.
Aos pesquisadores de campo, cuja ajuda foi fundamental para que todo o estado
pudesse ser percorrido e todos os processos analisados.
À Elaine Miranda, minha grande parceira de trabalho, que tão generosamente
me forneceu suporte acadêmico para a análise de dados. Sua torcida e apoio,
mesmo a distância, puderam ser sentidos de coração.
À Gabriela Teixeira, pelo apoio na análise dos dados.
Aos especialistas, que disponibilizaram seu tempo e experiência para participar
da etapa de consenso na análise dos dados.
A Rivaldo Venâncio, pela ajuda no contato com os gestores municipais.
Ao Dr. Luiz Gonzaga, pela ajuda no contato com os magistrados das comarcas.
À Vera Lucia Luiza e Maria Auxiliadora Oliveira, queridas amigas do NAF, que,
por tantas vezes, me deram oportunidades e contribuíram para meu crescimento
acadêmico ao longo dos últimos anos.
À Ângela Esher e demais colegas do NAF, de quem estive tão perto por tanto
tempo, e cuja convivência era um estímulo a mais para o trabalho.
6

À Escola Nacional de Saúde Pública, pelas vivências dentro e fora de sala de
aula, e pela presteza de seus funcionários.
Às minhas amigas de faculdade, Paula, Mariana, Barbara, Rachel, Rita, Mira,
Camille, Tatiana e Carolina, grandes incentivadoras e tão presentes em todos os
momentos.
À Clarissa, minha irmã e melhor amiga, que, sem que eu precisasse pedir,
estava sempre pronta a me ajudar. E à Luiza Pechman, minha amiga-irmã que
tanto torce e vibra a cada conquista.
Aos meus pais, Ângela Du Bocage Alves e Claudio dos Santos Pinto, que, como
sempre, foram fundamentais. Obrigada pelo apoio em momentos cruciais e pelo
amparo nos momentos de desespero. Vocês são meu porto seguro e meu maior
exemplo de amor incondicional.
A meu marido, Gustavo Henrique, meu professor particular de direito, que com
toda a paciência tentou por tantas vezes me fazer entender as nuances da
prática jurídica. E que me proporcionou paz e tranquilidade para execução deste
trabalho.
Aos meus filhos, Lucas e Laura, minhas verdadeiras obras-primas. Vocês me
ensinaram que amar sem esperar nada em troca, e ainda assim receber
infinitamente, é o maior sentimento que se pode experimentar, e o maior
combustível para qualquer empreitada.

7

Resumo
Entre os problemas enfrentados pelo Sistema de Saúde no Brasil, nos últimos
anos as demandas judiciais tornaram-se verdadeira ferramenta de acesso a
medicamentos, agravando os problemas da gestão da assistência farmacêutica
(AF) e prejudicando a sua integralidade. Estima-se que municípios de menor
porte sejam os que mais sofram com as demandas judiciais, em função da
menor capacidade de gestão e baixa disponibilidade de recursos. O estudo tem
o objetivo de caracterizar o cenário da judicialização em municípios do estado de
Mato Grosso do Sul, analisando suas consequências sobre a gestão da
assistência farmacêutica. Para tanto foram visitadas as 27 comarcas de segunda
entrância e os dados dos processos coletados em banco de dados, segundo
planilha previamente elaborada. Foram selecionados seis municípios para
caracterização da gestão da AF. As entrevistas com os gestores foram
realizadas de acordo com um roteiro semiestruturado. O perfil de demandas é
semelhante ao encontrado em vários estudos realizados no país. Foram
identificadas deficiências graves, comuns nos municípios visitados, em especial
relacionadas a recursos humanos e atividades da AF, bem como situações
peculiares a cada município. Observou-se que os municípios não conseguem
desenvolver estratégias efetivas de enfrentamento das demandas. Em sentido
contrário ao pressuposto do estudo, de que as demandas causariam problemas
na gestão, observou-se que é a gestão incipiente da AF nesses municípios o
principal determinante para o incremento dessa via de acesso.
Palavras-chave: Assistência Farmacêutica, Integralidade, Judicialização da
Saúde, Medicamentos, SUS.
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Abstract
Among the many problems encountered by the Brazilian Health System, judicial
demands for medicines have recently become an evident alternative pathway for
access to medicines. This litigation aggravates problems in Pharmaceutical
Services (PS) management and endangers comprehensive care. Smaller
municipalities are esteemed to suffer more, due to their feebler management
capacity and lower quantity of financial resources. This study aims to
characterize the scenario of judicial demands for medicines in municipalities of
Mato Grosso do Sul, analyzing their consequences on PS management. The
twenty-seven secondary judicial districts in the State were visited and data
pertaining to lawsuits were collected on a prepared spreadsheet intended to
support a data bank. Six municipalities were selected for characterization of PS
management. Semi-structured interviews, based on a data collection tool, were
carried out with PS managers. Demand profile in MS is similar to other profiles
reported in Brazilian studies. Serious problems were found, common to all
municipalities, and related to human resources and PS activities. Other situations
were observed, peculiar to each municipality. The municipalities were unable to
forge strategies to counter judicial demands. Our initial assumption was that
demands were the cause of troubles in management. But contrary to this
assumption, we observed that basic failure in PS is the main determinant for the
increase in litigation as an alternative route of access to medicines.
Key-words: pharmaceutical services, comprehensiveness, health litigation,
medicines, Brazilian Health System.
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Apresentação
A história desta tese se mistura com minha história de vida.
Sou farmacêutica de formação, mas escolhi e abracei a saúde pública como
trajetória. A Política de medicamentos sempre foi o pano de fundo de todos os
projetos em que me envolvi, e a atuação como pesquisadora no Núcleo de
Assistência

Farmacêutica,

da

Escola

Nacional

de

Saúde

Pública

(ENSP/FIOCRUZ), desde 2006, me proporcionou muitas experiências às quais
credito minha modesta, mas valiosa bagagem.
A opção pelo tema da judicialização se deu não apenas por ser uma das linhas
de pesquisa de minha orientadora, mas principalmente pela paixão que o tema
sempre me despertou. Debates sobre o que se tem direito, ou quem tem direito
a quê são inquietantes e mobilizam, principalmente quando o objeto em questão
é um bem tão valioso como a saúde. Eu fui mobilizada, e ao ingressar no curso
de Doutorado, em 2009, não tive dúvidas de que era isso que queria estudar.
Inicialmente minha pesquisa estava voltada para a realidade dos municípios de
pequeno porte do Estado do Rio de Janeiro. Entretanto, após o primeiro ano do
curso, minha vida pessoal tomou novo rumo. Meu namorado, hoje meu marido,
tornou-se defensor público, o que agregou mais entusiasmo ao meu trabalho.
Isso possibilitou minha maior aproximação com a visão jurídica, o que só veio
somar à minha visão de sanitarista.
Ao mesmo tempo, outras mudanças de vida vieram também, inclusive a
mudança física. Saímos do Rio de Janeiro e fomos para Mato Grosso do Sul, o
que me fez repensar todo o meu trabalho. A decisão por manter o projeto inicial
e aplicá-lo no meu novo estado de residência, se deu por perceber a
judicialização da saúde como um tema recorrente em todas as regiões e estados
do Brasil. Além disso, vi nessa escolha uma oportunidade de me aproximar mais
da minha nova realidade, e me inserir como profissional neste novo cenário. A
experiência foi compensadora, pois em Mato Grosso do Sul tive a possibilidade
de percorrer todo o estado com minha pesquisa. Aqui, meu estudo pôde
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abranger a totalidade dos processos de medicamentos nos municípios de
segunda entrância, no período em questão, e não uma amostra, como era o
plano original. Apesar de territorialmente grande, e de distâncias percorridas
maiores do que no Estado do Rio de Janeiro, não enfrentei grandes dificuldades.
Hoje estou feliz com os resultados da pesquisa. Não só aqueles que podem ser
encontrados em tabelas, mais adiante nas próximas páginas, mas com aqueles
mais subjetivos, e não menos valiosos: as pessoas que conheci, as realidades
que encontrei, e as novas possibilidades que buscarei. Os desafios, carências e
histórias de sucesso do SUS estão em todos os cantos do Brasil, e as
possibilidades para mostrá-los e estudá-los estão abertas a quem buscar fazêlo. No meu caso, sou muito grata por essa oportunidade.
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Capítulo I - INTRODUÇÃO
As demandas judiciais se tornaram, nos últimos anos, verdadeira ferramenta de
acesso a medicamentos no sistema público. O pleito via judicial permitiu que
diversos grupos de pacientes lograssem a utilização de medicamentos outrora
ausentes nas listas públicas, em função da desatualização de protocolos clínicos
ou das próprias relações de medicamentos, ou pela falta de evidências
científicas que respaldassem sua utilização. Além disso, de forma paralela,
permitiu que pacientes reafirmassem o direito de receber medicamentos
previstos pelo SUS, que, por questões ligadas a má gestão da assistência
farmacêutica, não se encontravam disponíveis na rede pública.
A judicialização trouxe consigo o debate sobre a integralidade e seus limites
dentro do sistema de saúde. A definição estrita de “integral”, ligada ao todo e ao
irrestrito não é comportada pelo Sistema de Saúde, em que convivem
necessidades distintas e simultâneas de toda a população.
O conceito de “integralidade regulada” surge como tentativa solucionar a
questão. Segundo ele, os serviços ofertados passaram a integrar elencos
definidos, selecionados por critérios de efetividade e aceitabilidade social. Nesse
sentido, o princípio ganha nova interpretação, mediante a racionalidade da oferta
dos serviços de saúde.
No que diz respeito aos medicamentos, tal necessidade de regulação se
reproduz de forma bem expressiva, uma vez que os gastos para a aquisição
destes insumos representam grandes dispêndios para o governo.
Assim, a existência de limites para a funcionalidade do sistema se pauta na
perspectiva econômica, e na disponibilidade de recursos para a execução das
ações e serviços de saúde. A racionalidade imposta pela capacidade do sistema
em prover implica a impossibilidade de satisfação de todas as necessidades de
todos os indivíduos, trazendo à tona a discussão sobre o individual versus o
coletivo.
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As ações judiciais movidas contra os entes do sistema de saúde possibilitaram o
acesso de muitos pacientes a medicamentos, mas o crescente número de ações
contribuiu também para maior desorganização dos serviços de saúde em
estados e municípios. E, independentemente do mérito da questão, passaram a
contribuir ainda mais para o desequilíbrio, pendendo negativamente para a
perspectiva coletiva, pois muitos recursos passaram a ser mobilizados para o
atendimento das demandas individuais.
Este quadro trazido pela judicialização tem o mérito de ter evidenciado um
panorama mais amplo da provisão pública de medicamentos pelo SUS – em que
a problemática reside não só na necessidade de imposição de limites ao
consumo irresponsável de insumos e tecnologias – mas também de ter
propiciado um olhar mais atento sobre a gestão da assistência farmacêutica,
principalmente a exercida pelos entes municipais. As deficiências da gestão
pública, que culminam com a não disponibilização dos medicamentos
necessários e previstos para atendimento das necessidades da população,
acabam contribuindo para o agravamento não só das condições de saúde dos
indivíduos, mas também para a saúde financeira de municípios e estados, num
efeito bola de neve.
Assim, é importante verificar como municípios brasileiros, grande parte deles
pequenos municípios, vêm enfrentando a problemática das demandas judiciais e
como estas estão afetando a gestão da assistência farmacêutica municipal.
A situação dos municípios de Mato Grosso do Sul poderá dar um panorama
sobre a forma de enfrentamento e sobre o impacto da judicialização em
pequenos municípios do Brasil. Então, será possível não só identificar as
dificuldades, mas também subsidiar os gestores com informações relevantes
para o desenvolvimento de estratégias para a melhoria da assistência
farmacêutica e, consequentemente, para a redução das ações judiciais por
medicamentos.

22

Justificativa
O crescente número de demandas judiciais para acesso a medicamentos vem
impactando fortemente os gastos e a gestão da assistência farmacêutica (AF)
dos municípios brasileiros. Tal situação pode ser atribuída a problemas
preexistentes, como desabastecimento e má gestão do ciclo da assistência
farmacêutica, ou mesmo à demanda por medicamentos não constantes nas
listas de provisão pública do país. Independentemente do motivo estima-se que
municípios pequenos sejam os que mais sofram com as demandas, por seus
orçamentos mais reduzidos e pela menor capacidade de gestão.
Ademais, vale destacar que a gestão descentralizada da assistência
farmacêutica é uma diretriz e uma das prioridades da Política Nacional de
Medicamentos (PNM), e está amplamente normatizada desde a publicação da
Portaria 176 em 1999.1 Isto significa que, ainda que existam problemas de
gestão – e eles existem – os entes federativos possuem farto arcabouço
regulador para ela.
Entre os princípios que regem o Sistema Único de Saúde (SUS), o da
integralidade pressupõe acesso a medicamentos (e quando se fala de acesso o
conceito abriga qualidade e uso racional) nos três níveis de complexidade. Por
outro lado, ainda que a compreensão do conceito possa ser efetiva em estados
e municípios, é a forma como se opera o sistema, em especial a forma de
financiamento, que dita, de fato, como esta “integralidade” é traduzida no
cuidado aos pacientes e no atendimento à demanda dos usuários. Em relação à
AF, o financiamento não indica, a priori, um caminho para a assistência integral.
O estado de Mato Grosso do Sul foi eleito para o desenvolvimento do estudo por
ser o estado de residência da pesquisadora. Além disso, trata-se de um estado
com características especiais:
•

Encontra-se dentro da faixa mais alta de IDH dos estados do Brasil.

•

Seus municípios, por sua vez, são pequenos, em termos populacionais,
quando comparados a municípios de estados na mesma faixa de IDH.
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•

É constituído por um número pequeno de municípios (78), quando
comparado com outros estados, como o Rio Grande do Sul, por exemplo,
com 496 municípios.2.

•

Tem larga porcentagem de população urbana, com expectativa de acesso
a serviços de saúde e de justiça;

•

Grande parte da população é dependente dos serviços do SUS;

•

É dotado de Defensoria Pública bem estruturada, sendo a terceira mais
antiga do Brasil, com 29 anos de existência, atrás apenas das defensorias
do Rio de Janeiro, com 57 anos, e Minas Gerais, com 303. Além disso,
nos últimos anos se destacou entre as Defensorias Públicas do país,
segundo diagnóstico realizado pelo Ministério da Justiça.3

Estas características aliadas tornam o estado de Mato Grosso do Sul propício
para o desenvolvimento do tipo de pesquisa proposta, com a qual se pretende
verificar as características das ações judiciais para acesso a medicamentos e as
estratégias de gestão da assistência farmacêutica dos municípios para lidar com
as demandas judiciais e a provisão regular de medicamentos para a população.
O maior grau de desenvolvimento sugere uma população mais consciente de
seus direitos e mobilizada para o alcance deles. Isto, aliado a uma Defensoria
Pública estruturada gera potencial para a existência das demandas judiciais.
O pequeno número de municípios possibilita um aprofundamento maior nas
questões do estado, e seus municípios, por serem de menor porte, permitirão
investigar a situação que se busca retratar: a gestão da assistência farmacêutica
frente à judicialização para acesso a medicamentos em pequenos municípios do
país e suas estratégias de enfrentamento. Espera-se compreender se os
mecanismos de gestão e financiamento de medicamentos estão, nesses
municípios, efetivamente contribuindo para a preservação, ou não, de princípios
orientadores do SUS, entre os quais o da integralidade.

24

Revisão da Literatura
Assistência Farmacêutica no Sistema de Saúde Brasileiro
A assistência farmacêutica pode ser definida como um grupo de atividades
relacionadas com o medicamento destinadas a apoiar as ações de saúde
demandadas por uma comunidade. Envolve o abastecimento de medicamentos
em todas e em cada uma de suas etapas constitutivas, a conservação e a
garantia de qualidade, a segurança e a eficácia terapêutica dos medicamentos,
o acompanhamento e a avaliação da utilização, a obtenção e a difusão de
informação sobre medicamentos e a educação permanente dos profissionais de
saúde, do paciente e da comunidade para assegurar o uso racional de
medicamentos.4,5
Na prática, a assistência farmacêutica engloba um conjunto de atividades que,
dispostas em etapas, dão origem ao Ciclo da assistência farmacêutica (Figura I).
Estas atividades são: seleção, programação, aquisição, armazenamento,
distribuição e utilização, composta pelas atividades de prescrição, dispensação e
uso.
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Figura I - Ciclo da Assistência Farmacêutica

Fonte: Adaptado de Marin e colaboradores (2003).

A etapa de seleção constitui uma atividade fundamental, e resulta num processo
de escolha de medicamentos eficazes e seguros, imprescindíveis ao
atendimento das necessidades de uma dada população. Deve adotar critérios
epidemiológicos, técnicos e econômicos, além de considerar também a estrutura
dos serviços de saúde.6 No Brasil, podemos identificar como iniciativas, a
Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (Rename) e o Formulário
Terapêutico Nacional (FTN), bem como os protocolos de tratamento, que
buscam orientar e fundamentar a seleção.7
A etapa de programação consiste na estimativa da quantidade de medicamentos
necessários que deverão ser adquiridos para atender as necessidades da
população, por um período determinado. Para isso, gestores necessitam se
basear em dados sobre histórico do consumo de medicamentos e perfil
epidemiológico da população.6
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Na etapa de aquisição o processo de compra dos medicamentos selecionados e
programados é efetivado, tendo como objetivo o abastecimento regular das
unidades de saúde.6 Nesta etapa o gestor também deve tomar decisões tais
como o fornecedor e a forma de aquisição dos insumos. É uma etapa crucial,
altamente dependente dos recursos disponíveis, e seu não cumprimento
inviabiliza todas as demais etapas do ciclo. Demanda do gestor conhecimento
técnico e administrativo sobre todo o processo de aquisição em si, além de
conhecimento econômico.8
A etapa de armazenamento envolve uma série de atividades técnicoadministrativas, tais como: recepção, estocagem e guarda, conservação e
controle de estoque. Também é considerada uma etapa-chave, pois é aqui, por
meio do controle de estoque, que se subsidiam informações para a manutenção
do ciclo, regulando as etapas anteriores de programação e aquisição, e as
etapas subsequentes de distribuição e utilização.6
A etapa de distribuição deve garantir que os medicamentos cheguem às
unidades de saúde, em quantidade, qualidade e tempo oportuno, para posterior
dispensação aos usuários do sistema. Uma distribuição adequada deve garantir
a qualidade do medicamento, a agilidade na entrega e a segurança, promovidos
por meio de um cronograma bem estabelecido e um sistema de transporte
adequado. Assim como na etapa anterior, deve seguir procedimentos que
garantam as Boas Práticas, além da regulamentação sanitária pertinente.6
Na etapa de dispensação o profissional farmacêutico deve não só entregar o
medicamento ao paciente, segundo a prescrição médica, mas também prestar
orientação quanto à utilização, no que diz respeito aos esquemas terapêuticos,
às possíveis interações e reações adversas.
O cumprimento de todas as etapas é fundamental para uma gestão competente
do ciclo. É importante que sejam avaliados, de forma permanente, todos os
componentes envolvidos com seu funcionamento, desde a estrutura física, a
capacidade instalada, a modernização, a ampliação e os equipamentos
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necessários à estruturação da Assistência Farmacêutica, até os recursos
humanos e procedimentos adotados pela gestão.9
Além disso, a viabilização da assistência farmacêutica em seu sentido mais
amplo prescinde, de acordo com a organização do Sistema de Saúde brasileiro,
que esteja bem estruturada nos âmbitos federal, estadual e municipal. Nesse
sentido, a AF no Brasil foi reorientada, definindo papéis específicos para cada
uma das três instâncias político-administrativas do SUS.5
A Gestão da Assistência Farmacêutica no SUS
As ações de assistência farmacêutica tomadas no âmbito do Sistema Único de
Saúde têm como princípio fundamental a integralidade das ações de atenção à
saúde. Neste ínterim fica garantida na Lei Orgânica da Saúde, a assistência
terapêutica integral, inclusive farmacêutica 10.
Para que essa premissa fosse assegurada, coube aos entes subnacionais se
reestruturarem para assunção das novas responsabilidades. O processo de
descentralização da assistência farmacêutica foi iniciado por meio da NOB 96.11
Esta Portaria conseguiu retirar as políticas de medicamentos de um cenário
isolado e trazê-las para dentro do pacote das demais políticas de saúde.
Entretanto, a partir da edição da Política Nacional de Medicamentos, tornou-se
imprescindível a adoção da assistência farmacêutica em seu sentido mais amplo
e que, segundo a norma, é definida como:
“Grupo de atividades relacionadas com o medicamento, destinadas às
ações de saúde demandadas por uma comunidade. Envolve o
abastecimento de medicamentos em todas e em cada uma de suas
etapas constitutivas, a conservação e controle de qualidade, a segurança
e a eficácia terapêutica dos medicamentos, o acompanhamento, e a
avaliação da utilização, a obtenção e a difusão de informação sobre
medicamentos e a educação permanente dos profissionais da saúde, do
paciente e da comunidade para assegurar o uso racional de
medicamentos”. 5
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Dentro desta nova realidade, a premissa básica da assistência farmacêutica
seria a descentralização da aquisição e da distribuição dos medicamentos
essenciais para o nível municipal, mas sem isentar as outras esferas
administrativas de suas responsabilidades.12
A Política Nacional de Medicamentos definiu estas responsabilidades. Coube ao
gestor federal organizar e desenvolver ações de implementação da Política,
cabendo a esta esfera apenas a aquisição de medicamentos em condições
especiais, tais como: problemas que representassem agravos de saúde pública
que atingissem as comunidades e cuja estratégia de controle se concentrasse
no tratamento de seus portadores; doenças de caráter individual que, apesar de
atingirem um pequeno grupo de pessoas, requeressem tratamento longo ou
permanente, com uso de medicamentos com custo elevado; e doenças cujo
tratamento envolvesse o uso de medicamentos não disponíveis no mercado. Ao
gestor estadual coube realizar as ações da PNM em nível estadual e de suporte
técnico aos municípios, além da aquisição e dispensação dos medicamentos
excepcionais, com posterior reembolso do gestor federal. E, finalmente, à esfera
municipal coube assumir o papel de executora das ações de assistência
farmacêutica, ficando sob sua competência a dispensação dos medicamentos
de atenção básica e essenciais aos usuários do SUS.5
Em 2004 foi publicada a Resolução 338 do CNS, a Política Nacional de
Assistência

Farmacêutica

(PNAF).13

Ainda

que

não

ofereça

grandes

modificações em relação às diretrizes e prioridades constantes na PNM, e, como
resolução, não tenha precedência legal à Portaria 3916, a PNAF dá relevância
ao tema dos serviços em assistência farmacêutica, entre os quais a gestão.
No ano de 2006, pela Portaria GM/MS nº 648 de 28 de março, o Governo
Federal redefiniu a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), com a
reorganização de seus serviços dentro do âmbito do SUS e consolidando o
Programa Saúde da Família (PSF) como estratégia principal para se atingir as
metas da Atenção Básica (AB) no país.14
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No âmbito das ações da Atenção Básica podem ser citadas algumas estratégias
por intermédio das quais foram disponibilizados medicamentos:
Programa Hipertensão e Diabetes (HIPERDIA): distribuía medicamentos
adquiridos pelo Ministério da Saúde às Secretarias Estaduais de Saúde para a
implantação de programas de controle e prevenção da hipertensão arterial e
diabetes mellitus.15
Insulina: O medicamento Insulina Humana NPH compõe o Grupo de
Medicamentos de Hipertensão e Diabetes, no entanto os recursos para sua
aquisição não foram considerados no valor estabelecido para o grupo e sua
execução permaneceu sob responsabilidade do Ministério da Saúde.16
Programa Saúde da Mulher: distribuiu um Kit básico contendo métodos
anticoncepcionais para localidades que haviam aderido ao Programa de
Humanização do Pré-Natal e Nascimento (PHPN). Para municípios com
população igual ou superior a 50.000 habitantes, em que houvesse unidades de
saúde mais complexas, e também tivessem aderido ao PHPN, se incluiu o
Dispositivo Intra-uterino – DIU.17
Programa Nacional de Controle do Tabagismo: dentro do escopo de ações
do Programa Nacional foram disponibilizados medicamentos para tratamento do
tabagismo, quando necessários. Esse apoio foi oferecido aos fumantes que
apresentassem um alto grau de dependência física à nicotina, e tinha como
finalidade reduzir os sintomas da síndrome de abstinência da nicotina. Tais
medicamentos eram: adesivo transdérmico de nicotina, goma de mascar de
nicotina e cloridrato de bupropiona.18
Programa Nacional Alimentação e Nutrição: visava ao combate às carências
nutricionais e tem em sua relação medicamentos como Ácido Fólico, Sulfato
Ferroso e Vitaminas.19
Asma e Rinite: o Ministério da Saúde lançou o Protocolo da Asma e da Rinite.
O documento se propunha a capacitar profissionais de saúde para o correto
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diagnóstico e tratamento da asma e rinite alérgica. Entre os medicamentos
encontravam-se a beclometasona, prednisona e salbutamol.20
Programa

Farmácia

Penitenciária:

foi

desenhado

para

atender

às

necessidades da população carcerária do país. Disponibilizava um “Kit de
Medicamentos da Farmácia Penitenciária”, que continha um elenco de itens
adequados aos fatores de risco dessa população (DST/aids, tuberculose,
pneumonias, dermatoses, transtornos mentais, hepatites, traumas, diarréias
infecciosas, hipertensão arterial e diabetes mellitus).21
Programa de Saúde Mental: disponibilizava um elenco de medicamentos
(anticonvulsivantes, antiparkinsonianos, hipnóticos, ansiolíticos, medicamentos
para

tratamento

de

transtornos

obsessivo-compulsivos

e

de

pânico,

antipsicóticos, antidepressivos e antimaníacos), que eram financiados pela
União e pelos estados, na proporção de 80% e 20%, respectivamente,
adquiridos pelos estados ou pelos municípios e distribuídos apenas nas
unidades da rede pública de atenção ambulatorial de saúde mental.22
Outro

grupo

dizia

respeito

aos

Programas

estratégicos.

Estes

eram

responsáveis pela disponibilização de medicamentos considerados estratégicos
para se atingir determinadas metas epidemiológicas. De responsabilidade do
Ministério da Saúde, com sua compra ocorrendo de forma centralizada. A
medida tomada no caso destes medicamentos pôde ser atribuída aos ganhos
proporcionados pela compra em escala, ou mesmo para padronização dos
tratamentos, sendo eles:
Programa Nacional de DST/aids: por intermédio deste programa o Ministério
da Saúde, com a Coordenação Nacional de DST/aids, garantiu o acesso a
medicamentos a todos os portadores de HIV inscritos. O Ministério da Saúde
assumiu a responsabilidade de aquisição dos medicamentos antirretrovirais
(ARV) e a distribuição deles ficou a cargo das Secretarias Estaduais de Saúde.
Além disso, estados e municípios assumiram a aquisição e distribuição dos
medicamentos para tratamento das doenças sexualmente transmissíveis e
infecções oportunistas ao vírus HIV.23
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Tuberculose: O Ministério da Saúde definiu a Tuberculose como prioridade
entre as Políticas Governamentais de Saúde, estabelecendo diretrizes para as
ações e fixando metas para o alcance de seus objetivos. O Plano Nacional de
Controle da Tuberculose orientou ações de controle da doença, objetivando que
os doentes fossem diagnosticados e tratados conforme os protocolos
terapêuticos preconizados pela OMS e Ministério da Saúde.24
Hanseníase: O Programa Nacional de Eliminação da Hanseníase visou a
alcançar a eliminação da doença como um problema de saúde pública atingindo
a taxa de prevalência de menos 1 doente a cada 10.000 habitantes.23
Endemias Focais: as Endemias Focais são enfermidades que mantêm suas
incidências constantes e coletivas durante um largo período do ano em
determinadas regiões do país. O Programa teve como objetivo auxiliar estados e
municípios em ações de prevenção e controle das seguintes endemias: Malária,
Cólera, Leishmanioses, Doença de Chagas, Tracoma, Dengue, Peste, Filariose
e Esquistossomose 23.
Imunobiológicos: por meio do Programa Nacional de Imunizações, os
imunobiológicos eram disponibilizados para assegurar metas das campanhas
nacionais de imunização e para as vacinações de rotina.23
Sangue e Hemoderivados: tinha como programas prioritários a atenção integral
aos

pacientes

portadores

de

hemoglobinopatia

(anemia

falciforme

e

talassemias); a atenção integral aos pacientes portadores de coagulopatias (as
hemofilias).23
O terceiro grupo foi concebido como o de Medicamentos de Dispensação em
Caráter Excepcional, voltados para o tratamento de pacientes portadores de
enfermidades raras e tratamentos de alto custo ou de longa duração. Aos
estados coube a responsabilidade sobre a aquisição e dispensação.9
A Portaria MS/GM 2981 de 26 de novembro de 2009 aprovou o Componente
Especializado da assistência farmacêutica que, entre outras coisas, alterou a
denominação do Componente de Medicamentos de Dispensação Excepcional
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(CMDE) descrito na Portaria nº 204/GM, de 29 de janeiro de 2007, para
Componente Especializado da assistência farmacêutica. Além disso, definiu
diferentes responsabilidades entre União, estados, Distrito Federal e municípios,
no que diz respeito ao acesso a esses medicamentos. Para isso foram divididos
três grupos com características, responsabilidades e formas de organização
distintas. Levou-se em consideração critérios como a complexidade da doença a
ser tratada ambulatorialmente; garantia da integralidade do tratamento da
doença no âmbito da linha de cuidado; e manutenção do equilíbrio financeiro
entre as esferas de gestão.25
Assim, foram constituídos os seguintes grupos, de acordo com os respectivos
critérios:
Grupo 1 - Medicamentos sob responsabilidade da União
I - maior complexidade da doença a ser tratada ambulatorialmente;
II - refratariedade ou intolerância à primeira e/ou à segunda linha de tratamento;
III - medicamentos que representam elevado impacto financeiro para o
Componente;
IV - medicamentos incluídos em ações de desenvolvimento produtivo no
complexo industrial da saúde.
Grupo 2 - Medicamentos sob responsabilidade dos estados e Distrito Federal
I - menor complexidade da doença a ser tratada ambulatorialmente em relação
aos elencados no Grupo 1;
II - refratariedade ou intolerância à primeira linha de tratamento.
Grupo 3 - Medicamentos sob responsabilidade dos municípios e Distrito Federal
I - fármacos constantes na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais
vigente e indicados pelos PCDT, publicados pelo Ministério da Saúde, como a
primeira linha de cuidado para o tratamento das doenças contempladas neste
Componente.

33

Esta Portaria atrela diretamente o acesso aos medicamentos a que se referem
os PCDT. Estes surgiram em decorrência da instituição do CMDE em 1997,
permanecendo ativos na vigência do componente especializado. Contemplam
várias condições de saúde, entre as quais, doenças raras. Ao longo dos anos
seguintes, diversas normas administrativas envolvendo protocolos clínicos foram
lançadas, com um total de 72 vigentes até a data atual.26 Os PCDT têm o
objetivo de estabelecer critérios claros para diagnóstico da doença, critérios de
inclusão e exclusão do tratamento, esquemas terapêuticos, monitorização,
acompanhamento farmacoterapêutico e orientações ao paciente. Incorpora os
princípios

da

Medicina

baseada

em

Evidências

e

propõe

um

olhar

individualizado e criterioso sobre os pacientes acometidos por certas
enfermidades.
Financiamento da Assistência Farmacêutica no SUS
No que diz respeito ao financiamento da assistência farmacêutica, pode-se
destacar a portaria nº 176 de 08 de março de 1999 como marco para a
descentralização da assistência farmacêutica. Esta estabeleceu os critérios e
requisitos para a qualificação dos municípios e estados ao incentivo à
Assistência Farmacêutica Básica e definiu os valores que deveriam ser
transferidos aos entes subnacionais.1 O Governo Federal deveria contribuir com
o valor de R$ 1,00 por habitante/ano e governos estaduais e municipais
somados deveriam garantir a

contrapartida mínima de

R$

1,00

por

habitante/ano. A forma de pactuação entre estado e seus municípios deveria ser
definida na CIB, por meio de resolução e encaminhada ao gestor federal.
Esta portaria trouxe a formalização do incentivo à assistência farmacêutica
básica, um mecanismo de financiamento compartilhado pelas três esferas de
governo e de aquisição descentralizada de um elenco mínimo de medicamentos.
Tal medida representou claramente uma indução do Governo Federal aos entes
subnacionais para que se cumprisse o compromisso da provisão pública de
medicamentos básicos à população.
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Além disso, a CIB teve a incumbência de aprovar uma relação de medicamentos
básicos para os municípios do respectivo estado, destinados ao atendimento de
doenças prevalentes na Atenção Básica. As programações de medicamentos
para atenção básica de municípios e estados deveriam ser integradas. Além
disso, os valores pactuados deveriam ser usados exclusivamente para aquisição
de medicamentos da Atenção Básica.
A partir dessas propostas de reorientação da AF em âmbito nacional, os estados
junto com os municípios, em 1999, na tentativa de racionalizar os custos e ao
mesmo tempo atender a demanda com medicamentos essenciais destinados à
Atenção Básica, priorizaram estratégias de elaboração de Planos Municipais de
assistência farmacêutica Básica (PMAFB) e criação de um Consórcio para
aquisição de medicamentos básicos.27
Entretanto, esta forma de financiamento, que se baseava nos incentivos dados
aos entes subnacionais para o cumprimento das ações de saúde, acabou sendo
muito criticada, exatamente pela fragmentação que causava nos recursos
destinados ao setor.
Em 2005 ocorreu uma grande mudança com a concentração dos recursos em
grandes blocos de transferência, o que foi instituído com a Portaria MS/GM 1105
de 12 de agosto de 2005 e com a Portaria MS/GM 2084 de 28 de outubro de
2005. Estas introduziram mudanças nos mecanismos de financiamento da
assistência farmacêutica por intermédio da reorganização dos grupos de
medicamentos de acordo com ações e Programas de Saúde.28,29 A primeira
revogou a Portaria 176/99 e definiu o elenco mínimo obrigatório (EMO) de
Medicamentos para a assistência farmacêutica na Atenção Básica à Saúde,
constituído pelo componente centralizado, sob responsabilidade do Ministério da
Saúde, e pelo componente descentralizado, de responsabilidade dos entes
subnacionais. Além disso, definiu o financiamento para a AFB, o incentivo
mínimo dos entes federal e subnacionais e as pactuações.
Já a Portaria MS/GM 2084/05, revogou a anterior e avançou, no sentido de
detalhar as formas de financiamento da Assistência Farmacêutica Básica (AFB).
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Dividiu o elenco em dois grupos: estratégicos e descentralizados. O componente
estratégico era composto por itens chamados de “centralizados” na 1105/05, e
divididos em vários subgrupos correspondentes aos Programas da AB
(hipertensão e diabetes; asma e rinite; saúde da mulher; alimentação e nutrição;
combate

ao

tabagismo)

englobando

medicamentos

e

produtos

cuja

responsabilidade pelo financiamento e aquisição eram do Ministério da Saúde.28
O

componente

descentralizado

correspondia

a

medicamentos

cujo

financiamento era de responsabilidade das três esferas de gestão do SUS e a
aquisição, de responsabilidade dos estados, municípios e Distrito Federal,
conforme pactuação nas respectivas Comissões Intergestores Bipartites. Estes
medicamentos incluíam o EMO e outros medicamentos destinados à atenção
básica, selecionados e pactuados nas CIB. Esta portaria estabeleceu também a
possibilidade de descentralização dos recursos financeiros para aquisição dos
medicamentos que compunham os grupos do Componente Estratégico,
mediante pactuação na CIT e, posteriormente, nas CIB.29
Em 2007, a Portaria 2084 foi revogada pela Portaria 3237 de 24 de dezembro.
Esta aprovou as normas de execução e de financiamento da assistência
farmacêutica na atenção básica, definiu o Elenco de Referência de
medicamentos e insumos complementares para a assistência farmacêutica na
atenção básica e regulamentou o Componente Básico do Bloco de
Financiamento da assistência farmacêutica, instituído no Pacto pela Saúde, cujo
financiamento se destinou à aquisição e distribuição dos medicamentos e
insumos complementares descritos no Elenco de Referência. Além disso,
redefiniu valores mínimos para financiamento dos medicamentos do Elenco de
Referência, sendo R$ 4,10 por habitante/ano para União; R$ 1,50 por
habitante/ano para estados e Distrito Federal; e R$ 1,50 por habitante/ano para
municípios.30
Em 2006 foram lançados o Pacto pela Saúde (Portaria MS/GM nº 399, de 22 de
fevereiro de 2006) e o Pacto pela Vida e de Gestão (Portaria MS/GM nº 699, de
30 de março de 2006).
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O Pacto pela Saúde estabeleceu cinco blocos de financiamento: a) Bloco da
Atenção Básica, b) Bloco da Atenção de Média e Alta Complexidade, c) Bloco da
Vigilância em Saúde, d) Bloco da Assistência Farmacêutica, e) Bloco de Gestão
do SUS. No Pacto de Gestão pactuou-se que o financiamento da Assistência
Farmacêutica é de responsabilidade dos três gestores do SUS devendo agregar
a aquisição de medicamentos e insumos e a organização das ações de
assistência farmacêutica necessárias, de acordo com a organização dos
serviços de saúde.31
A Assistência Farmacêutica ganhou destaque ao passar a figurar com bloco de
financiamento

exclusivo.

O

financiamento

federal

da

aquisição

de

medicamentos, assim como de todas as ações e serviços de saúde, passou a
ser regulamentado pela Portaria GM nº 204 de 29 de janeiro de 2007.32 Esta
portaria organizou e categorizou os recursos para a compra desses produtos no
Bloco de Financiamento da Assistência Farmacêutica. Este bloco foi dividido em
três componentes: Básico, Estratégico e Medicamentos de Dispensação
Excepcional.
1) O Componente Básico foi composto de uma Parte Fixa e de uma Parte
Variável, sendo:


Parte Fixa: um valor com base per capita para ações de assistência
farmacêutica para a Atenção Básica, transferido a municípios, Distrito
Federal e estados, conforme pactuação nas CIB e com contrapartida
financeira dos estados e dos municípios.



Parte Variável: valor com base per capita para ações de assistência
farmacêutica dos Programas de Hipertensão e Diabetes, exceto insulina;
Asma e Rinite; Saúde Mental; Saúde da Mulher; Alimentação e Nutrição e
Combate ao Tabagismo. Seus recursos podem ser descentralizados a
estados, Distrito Federal e municípios ou permanecer, excepcionalmente,
com sua execução centralizada no Ministério da Saúde, em situações
específicas pactuadas na CIT. A descentralização dos recursos da Parte
Variável do Componente Básico, para estados e municípios acontece de
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acordo com a implementação e organização dos serviços farmacêuticos
em suas respectivas redes de forma que possam responder às novas
responsabilidades e que os serviços de saúde dos programas específicos
estejam implementados.
2) O Componente da Assistência Farmacêutica Estratégica manteve o
financiamento de medicamentos e insumos de programas de saúde estratégicos
como

responsabilidade

do

Ministério

da

Saúde.

Este

tem

ainda

a

responsabilidade de elaboração dos protocolos de tratamento, do planejamento,
e da aquisição e distribuição aos estados e Distrito Federal dos medicamentos
do componente. É responsabilidade das Secretarias Estaduais de Saúde o
armazenamento e a distribuição dos produtos às regionais ou municípios.
a) Controle de endemias focais (Malária, Leischmaniose, Chagas e outras
doenças endêmicas de abrangência nacional ou regional); b) Controle da
Tuberculose; c) Controle da Hanseníase; d) Antirretrovirais do programa
DST/aids; e) Sangue e Hemoderivados; f) Alimentação e Nutrição; g) Controle
do Tabagismo; h) Doença Enxerto x Hospedeiro; i) Lúpus Eritematoso; j)
Mieloma Múltiplo.
3) O Componente Medicamentos de Dispensação Excepcional representou o
financiamento para aquisição e distribuição de medicamentos de dispensação
excepcional, para tratamento de enfermidades do Grupo 36 – Medicamentos da
Tabela Descritiva do SIA/SUS. A responsabilidade pelo financiamento e
aquisição dos medicamentos de dispensação excepcional ficou a cargo do
Ministério da Saúde e dos estados, conforme pactuação, e a dispensação,
responsabilidade dos estados.
Uma parte dos medicamentos deste componente é também chamada de “alto
custo”. Podem ser destinados ao tratamento de doenças raras ou de baixa
prevalência, como doença de Crohn e lúpus eritematoso sistêmico, e também
para doenças de alta prevalência, como asma grave e transtorno depressivo.
Nesta última circunstância, ficou estipulado que os medicamentos devem ser
destinados a casos, em que o paciente apresentou intolerância ou refratariedade
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aos medicamentos de primeira linha do tratamento ou quando há evolução para
um quadro clínico de maior gravidade.33
Como dito anteriormente, este componente sofreu modificação por meio da
Portaria 2981 de 26 de novembro de 2009, dando lugar ao Componente
Especializado da Assistência Farmacêutica.25
Em 2009 a Portaria 3237 de 2007 foi também revogada pela Portaria MS/GM
2981 de 26 de novembro, lançada junto com a Portaria MS/GM 2982 de 26 de
novembro, que aprovava as normas de execução e de financiamento da
assistência farmacêutica na Atenção Básica. Nesta, foram reafirmados alguns
ditames descritos pela Portaria 2084 de 2007, como as responsabilidades das
esferas de governo, e redefinidos valores mínimos para contribuição de União,
estados e municípios no financiamento dos medicamentos do Elenco de
Referência, passando a União para R$ 5,10 por habitante/ano; estados e Distrito
Federal para R$ 1,86 por habitante/ano; e municípios, R$ 1,86 por
habitante/ano.25,34
A Portaria 2982/09 foi revogada no ano seguinte, dando lugar à Portaria nº
4.217, de 28 de dezembro de 2010, que é a vigente atualmente.35 Esta definiu a
execução e o financiamento do Componente Básico do Bloco de Financiamento
da

Assistência

Farmacêutica,

mantendo

os

valores

pactuados

para

financiamento na antiga Portaria. Definiu também o Elenco de Referência de
medicamentos e insumos complementares para a Assistência Farmacêutica na
Atenção Básica em Saúde, conforme seus anexos I, II, III e IV.
O anexo I é composto com base na Relação Nacional de Medicamentos
(“Rename”i) vigente, sendo a aquisição feita pelos municípios, Distrito Federal
e/ou estados, conforme pactuação nas Comissões Intergestores Bipartites e
financiamento tripartite.

i

Neste trabalho, quando for feita referência à Relação Nacional de Medicamentos, isto é, à lista orientadora
onde constam os medicamentos essenciais, idealizada conforme preceitos da OMS, constará simplesmente
Rename. Mas quando se estiver referindo ao novo modelo de Rename, cuja construção se deu pela junção
das diversas listas de financiamento público e portarias, constará “Rename”, entre aspas.
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O anexo II foi composto por medicamentos fitoterápicos e homeopáticos com
aquisição pelos municípios, Distrito Federal e/ou estados, conforme pactuação
nas

Comissões

Intergestores

Bipartites

e

financiamento

tripartite.

Os

medicamentos podem ser adquiridos em farmácia de manipulação, desde que
comprovada a inexistência no mercado e justificada tecnicamente a necessidade
da manipulação de acordo com a Resolução da Diretoria Colegiada –
RDC/ANVISA nº 67, de 8 de outubro de 2007.
Estes dois primeiros anexos destinam-se ao atendimento dos agravos
prevalentes e prioritários da atenção básica.
O anexo III é composto por fármacos a serem disponibilizados pelos municípios
e Distrito Federal, para atendimento das linhas de cuidado do Componente
Especializado da assistência farmacêutica, e outras doenças no âmbito da
atenção básica, indicados nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas
(PCDT) e do Programa Nacional de Suplementação do Ferro. Vários
medicamentos previstos nos PCDT das doenças cobertas pelo Componente
Especializado são essenciais, previstos na Rename, e que, portanto, devem ter
o acesso assegurado pelos municípios e pelo Distrito Federal, no âmbito da
atenção básica. Esses medicamentos, na sua grande maioria, também estão
presentes no Elenco de Referência Nacional, sendo, portanto, custeados com os
recursos tripartites do Componente Básico da AF.
O anexo IV é composto por fármacos e insumos com financiamento, aquisição e
distribuição pelo Ministério da Saúde.
A Portaria MS/GM nº 4217, de 28 de dezembro de 2010 concede autonomia aos
gestores estaduais e municipais para pactuarem na CIB o Elenco de
Medicamentos de Referência Estadual, de acordo com seu perfil epidemiológico.
A “Rename” vigente é considerada como base do Elenco de Referência dos
medicamentos definidos no Anexo III. Entretanto o gestor municipal tem
liberdade para incorporar no seu elenco do município outros não constantes no
Elenco de Referência, mediante pactuação na CIB. Estes devem ser financiados
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com recursos do município que não os previstos pela Portaria MS/GM nº 4.217,
de 28 de dezembro de 2010.35
Como já mencionado, os valores per capita para financiamento foram mantidos,
sendo de responsabilidade de cada esfera de gestão aplicar, no mínimo: R$
5,10 por habitante/ano de MS, R$ 1,86 por habitante/ano das Secretarias
Estaduais de Saúde (SES) e R$ 1,86 por habitante/ano das Secretarias
Municipais de Saúde (SMS).
Além disso, no que diz respeito ao elenco de medicamentos e insumos,
disponibilizados pelo SUS, para os portadores de diabetes mellitus (definido na
Portaria MS/GM nº 2.583, de 10 de outubro de 2007 e, nos termos da Lei
Federal nº 1.1347, de 27 de setembro de 2006), a União tornou-se responsável
pelo financiamento integral das insulinas regular 100 UI/ml e NPH 100 UI/ml. Os
estados, o DF e os municípios, de acordo com pactuação na CIB, são
responsáveis pelo financiamento – R$ 0,50 para cada esfera – para o
fornecimento dos insumos complementares (tiras reagentes para medida de
glicemia capilar, lancetas para punção digital e seringas com agulha acoplada)
aos usuários. Estes recursos devem ser movimentados em conta distinta à do
Componente Básico da Assistência Farmacêutica, na qual são movimentados os
recursos tripartites.
Com isso, tem-se um valor mínimo per capita de R$ 8,82 referentes ao
financiamento de medicamentos da AFB (R$ 9,92 se levados em consideração
os insumos para diabetes). O montante federal é repassado mensalmente pelo
Fundo Nacional de Saúde (FNS), aos estados e/ou municípios, de forma regular
e automática, em parcelas equivalentes a doze avos do valor pactuado. A
contrapartida estadual é realizada por meio do repasse de recursos financeiros
aos municípios ou, em alguns casos, diretamente por meio do fornecimento de
medicamentos, definidos e pactuados pela CIB. A contrapartida municipal deve
ser realizada pelas prefeituras, com recursos do tesouro municipal.
A Portaria permite ainda que sejam investidos 15% dos recursos anuais
estaduais, municipais e do Distrito Federal na adequação do espaço físico das
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Farmácias do SUS relacionadas à Atenção Básica, à aquisição de equipamentos
e mobiliário destinados ao suporte das ações de Assistência Farmacêutica, e à
realização de atividades vinculadas à educação continuada, voltada à
qualificação dos recursos humanos da Assistência Farmacêutica na Atenção
Básica, sendo vedada a utilização dos recursos federais para esta finalidade.
É ainda responsabilidade do Ministério da Saúde, o financiamento, a aquisição e
a distribuição às SES de contraceptivos e insumos do Programa Saúde da
Mulher. No caso de municípios das capitais estaduais, Distrito Federal e
Municípios com mais de 500.000 habitantes é feita distribuição direta. Para os
demais municípios, os produtos são entregues às Secretarias Estaduais de
Saúde para posterior distribuição para eles.
Por último, cabe destacar o caso dos medicamentos oncológicos e aqueles
utilizados para tratamento de glaucoma. Esses têm seu custeio previsto por
meio do FAEC (Fundo de Ações Estratégicas e Compensação) que, segundo a
Portaria GM/MS nº 204/2007 seria incorporado gradativamente ao limite
financeiro da média e alta complexidade dos estados, Distrito Federal e
municípios.32 Os oncológicos, em especial, por possuírem via de financiamento
próprio

agregada

a

procedimentos,

não

estão

incluídos

em

lista.

A

regulamentação acontece por meio de numerosas Portarias com foco em
diferentes neoplasias, que definem o valor disponível para tratamento pelo SUS,
pago por ciclos de atendimento, seguindo a premissa da atenção integral ao
paciente, cabendo aos médicos determinar os protocolos e medicamentos que
serão adotados de acordo com as evidências científicas e os padrões da
instituição em que atua.36
No Quadro I é feito um resumo que ilustra de maneira prática a Assistência
Farmacêutica no SUS.

42

Quadro I - Resumo dos Componentes de Financiamento e Normativas da Assistência Farmacêutica no SUS
Componente da AF no
SUS
Atenção Básica

Normativas
Portaria GM/MS nº 4217/2010

Responsável pela Gestão
Gestor Municipal

Origem do Financiamento

Forma de Financiamento

Fundo Nacional de Saúde

Financiamento Tripartite em valores per capita:

Resolução no 09/ SES/MS/2011

Fundo Estadual de Saúde

Pactuados na CIB

Portaria GM/MS nº 399/06

Fundo Municipal de Saúde

UNIÃO:
•

R$ 5,10 HAB/ANO (mínimo)

ESTADUAL E MUNICIPAIS:

Especializado

Portaria GM/MS nº 399/2006

Gestor Estadual

Portaria GM/MS nº 2.981/2009

Financiamento Bipartite (União
e Estado) em valores pactuados
na CIT

Lei Federal nº 9313/96
(HIV/aids)
Portaria GM/MS nº 814/00
(hanseníase)
Portaria GM/MS nº 1035/04
Portaria GM/MS nº 399/06
Portaria GM/MS nº 204/07

R$ 1, 86 HAB/ANO (mínimo, para cada um)

•

R$ 0,50 HAB/ANO (Insumos para Insulinodependentes)

UNIÃO: Fundo Nacional de Saúde (Compra
centralizada e Ressarcimento ao Fundo Estadual)
ESTADO: Recursos do Tesouro Estadual +
Ressarcimento MS

Protocolos Clínicos e Diretrizes
Terapêuticas -PCDT
Estratégico

•

Gestor Federal: Responsável
pela aquisição e distribuição de
medicamentos e insumos aos
estados de acordo com a
programação conjunta

Fundo Nacional de Saúde

UNIÃO: Compra Centralizada e distribuição para
Estados e Municípios

Gestor Estadual: Responsável
pelo planejamento e
distribuição aos Municípios

Portaria GM/MS nº 4217/2010
Fonte: Adaptado de SES PB
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O acompanhamento da Gestão da Saúde no Brasil - SIOPS
A Emenda Constitucional no 29 foi instituída no ano de 2000, e passou a
estabelecer a vinculação de recursos para ações e serviços públicos de saúde
para União, estados, Distrito Federal e municípios, numa tentativa de
concretizar a previsão constitucional de responsabilidade compartilhada no
financiamento da saúde.38
O Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS) é
um banco de dados alimentado pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos
municípios, que tem por objetivo apurar as receitas totais e os gastos em ações
e serviços públicos de saúde.39
Foi instituído no ano de 2000 como demanda da Procuradoria Geral da
República e do Conselho Nacional de Saúde, em função da crise financeira da
saúde pública, no início da década de noventa, que causou grande retração
nos recursos alocados no SUS. O objetivo era o de conhecer a situação
financeira do sistema público de saúde brasileiro, com o propósito de garantir
um aporte de recursos adequado e permanente.40
O Sistema passou então a servir como uma ferramenta de transparência dos
gastos públicos, possibilitando aos Conselhos de Saúde e à sociedade em
geral ter conhecimento sobre quanto cada unidade político-administrativa do
país tem aplicado na área.
No entanto, a alimentação de dados passou a ser obrigatória apenas a partir de
2013. O preenchimento de dados é realizado pelos próprios entes
subnacionais, e as informações coletadas pelo SIOPS são obtidas a partir de
dados contábeis ou de informações dos relatórios e demonstrativos de
execução orçamentária e financeira dos governos estaduais, distrital e
municipais.41
O Sistema permite acesso a informações como:
•

Dados informados de receitas e despesas com saúde, detalhados de

acordo com o plano de contas da STN/MF;

44

•

Indicadores que relacionam receitas e despesas, como o percentual da

despesa financiada com recursos transferidos por outras esferas de governo e
o percentual de recursos próprios aplicados em saúde (indicador da EC 29);
•

Variáveis relevantes, como as receitas de impostos e transferências

constitucionais e legais, a despesa total com saúde, a despesa com recursos
próprios, as receitas de transferências do Sistema Único de Saúde, despesa
com pessoal, com medicamentos, entre outros dados;
•

Demonstrativo de cumprimento do limite mínimo estabelecido pela EC

29/2000;
•

Estudos, legislações e documentos pertinentes ao assunto.39

O Sistema se baseia em algumas normativas que determinam a organização
dos recursos de que trata, entre elas a Resolução nº 322 do Conselho Nacional
de Saúde, de 08 de maio de 2003. Esta aprovou dez diretrizes para
regulamentação da Emenda Constitucional nº 29, tratando da base de cálculo
para definição dos recursos mínimos a serem aplicados em saúde, dos
percentuais mínimos de vinculação, da regra de evolução progressiva de
aplicação dos percentuais mínimos (2000 a 2004), da definição de ações e
serviços de saúde, e estabeleceu como regra, em caso de descumprimento da
EC nº 29/00, a possibilidade de compensação dos valores não aplicados no
exercício anterior, sem prejuízo das sanções previstas em lei. Além disso,
conferiu aos dados do SIOPS a credibilidade de serem o instrumento de
acompanhamento, fiscalização e controle da aplicação dos recursos vinculados
em ações e serviços públicos de saúde.42
Dentre as diretrizes que essa normativa traz, merece destaque a sexta, que
determina as despesas com ações e serviços públicos de saúde, como aquelas
relativas à promoção, proteção, recuperação e reabilitação da saúde, incluindo
entre elas a despesa com a assistência farmacêutica.
Recentemente, foi sancionada a Lei Complementar no 141 de 13 de janeiro de
2012, que regulamenta os gastos com saúde.43 A nova Lei manteve os
percentuais aplicados pelas esferas, e definiu o que deve ser considerado
gasto em saúde. As novas regras definiram que os recursos aplicados devem
ser destinados exclusivamente às "ações e serviços públicos de acesso
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universal, igualitário e gratuito", considerando como gastos em saúde, entre
outros, a compra e distribuição de medicamentos, a gestão do sistema público
de saúde, o desenvolvimento científico e tecnológico e o controle de qualidade
promovido por instituições do Sistema Único de Saúde (SUS). As regras
citadas em nada modificam as normas de aquisição no serviço público,
determinadas pela Lei 8.666/93, que disciplina as compras públicas.44
A expectativa acerca da Lei 141 é a de que, finalmente, consiga reduzir a
subjetividade que durante anos permeou a definição de ações e serviços que
deveriam constar no piso constitucional da saúde, aproximando assim as
despesas com saúde da intenção original do constituinte da EC nº 29.
Cenário atual da assistência farmacêutica no Brasil
Dentro do país fica evidente o contraste de políticas de medicamentos geridas
pelos diferentes níveis de governo. A descentralização trouxe para os gestores
a responsabilidade de todo o ciclo da assistência farmacêutica, mas,
aparentemente, estas tarefas não vêm sendo bem executadas por todos os
estados e municípios.
A falta de cumprimento dos acordos pactuados entre União, estados e
municípios e o desvio ou não aplicação, por estes, de recursos federais
destinados à assistência farmacêutica foi evidenciado pela Controladoria Geral
da União em uma auditoria realizada em 2005. Por meio de comparação entre
o quantitativo dos 20 medicamentos excepcionais de maior faturamento,
apenas para o primeiro semestre de 2004, foi demonstrada a discrepância de
13,3 milhões de reais entre o quantitativo faturado no SAI/SUS e o quantitativo
efetivamente dispensado pelas Secretarias Estaduais de Saúde nos estados de
Minas Gerais, Amazonas, Santa Catarina e Rio Grande do Norte.45
O acesso a medicamentos é um dos principais problemas do SUS. Em outro
estudo, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC) avaliou o
abastecimento de medicamentos essenciais distribuídos pelo SUS em 50
unidades de saúde de 11 cidades brasileiras. A pesquisa constatou um quadro
de grave desabastecimento, com em média, apenas 55,4% dos medicamentos
pesquisados disponíveis.46
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A Lei dos Genéricos ,47 publicada em 1999, intencionava aumentar o acesso da
população a medicamentos essenciais, uma vez que esses medicamentos já
entrariam no mercado com preço cerca de 40% abaixo dos medicamentos de
marca. No entanto, uma pesquisa com metodologia da OMS/HAI, realizada em
estados das cinco regiões do país constatou a baixa disponibilidade de
medicamentos essenciais no setor público;48 a mesma constatação foi feita no
estudo de Guerra Jr. e colaboradores (2004), realizado em duas regiões do
estado de Minas Gerais.49 O estudo OMS/HAI, no entanto, mostrou ainda outra
situação inesperada: a avassaladora presença de medicamentos similares
(que, segundo a Lei 9787/99 não podem ser considerados os mesmos
medicamentos que os genéricos) no setor público.
Outro estudo recente sobre o Programa Farmácia Popular do Brasil (PFPB)
demonstrou que grande parte da população que utiliza o Programa é
proveniente da rede pública de saúde, ou seja, pessoas que deveriam estar
recebendo seus medicamentos de forma gratuita estão realizando desembolso
para ter acesso a eles.50
O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) como parte do
Projeto Progestores de 2004, realizou um diagnóstico do Programa de
Medicamentos de Dispensação em Caráter Excepcional, existente na época,
nas Secretarias Estaduais de Saúde. Este evidenciou que, das SES que
possuíam a AF em seu organograma (67%), diversas realidades puderam ser
encontradas. Havia desde locais bem estruturados, onde ocorriam as
atividades da AF e outras atribuições da gestão, até locais que limitavam seu
funcionamento à realização de atividades mínimas como armazenamento e
distribuição de medicamentos. As principais dificuldades relatadas para
estruturação da AF estavam relacionadas a problemas com recursos humanos
(em quantidade e qualidade), falta de estrutura física e falta de recursos para
estruturar os serviços.9
A baixa capacidade de gestão parece ser um grande determinante para tais
situações. O Ministério da Saúde tem se preocupado em trazer aos municípios
brasileiros saudáveis práticas de planejamento, para que tenham autonomia
para a autogestão.51,52
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A partir de 2006, com a publicação do Pacto pela Saúde, observou-se a
tentativa de contornar o problema da falta de recursos para a estruturação e a
organização de serviços farmacêuticos, uma vez que historicamente o
financiamento federal da Assistência Farmacêutica no SUS restringia-se a
medicamentos. A Portaria GM/MS n. 204/2007 já citada anteriormente, passou
a prever financiamento para a estruturação dos serviços e a organização de
ações da Assistência Farmacêutica.31,32
O Pacto de Gestão para o SUS, também incluído na Portaria no 399 de 22 de
fevereiro de 2006,31 passou a prever recursos específicos para apoiar
iniciativas de fortalecimento da gestão, e, no mesmo sentido, apontou as
responsabilidades de municípios, estados, DF e União.
No caso particular dos municípios explicitou que este deve ser responsável
pela integralidade da atenção à saúde de forma solidária ao estado e à união.
E instituiu como deveres:
“a. Garantir a integralidade das ações de saúde prestadas de forma
interdisciplinar, por meio da abordagem integral e contínua do indivíduo
no seu contexto familiar, social e do trabalho; englobando atividades de
promoção da saúde, prevenção de riscos, danos e agravos; ações de
assistência, assegurando o acesso ao atendimento das urgências;
b. Promover a equidade na atenção à saúde, considerando as
diferenças individuais e de grupos populacionais, por meio da
adequação da oferta às necessidades como princípio de justiça social,
e ampliação do acesso de populações em situação de desigualdade,
respeitadas as diversidades locais;
c. Participar do financiamento tripartite do Sistema Único de Saúde;
d. Assumir a gestão e executar as ações de atenção básica, incluindo
as ações de promoção e proteção, no seu território;
e. Assumir integralmente a gerência de toda a rede pública de serviços
de atenção básica, englobando as unidades próprias e as transferidas
pelo estado ou pela união;
f. Com apoio dos estados, identificar as necessidades da população do
seu território e fazer um reconhecimento das iniquidades, oportunidades
e recursos;
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g. Desenvolver, a partir da identificação das necessidades, um
processo de planejamento, regulação, programação pactuada e
integrada da atenção à saúde, monitoramento e avaliação;
h. Formular e implementar políticas para áreas prioritárias, conforme
definido nas diferentes instâncias de pactuação;
i. Organizar o acesso a serviços de saúde resolutivos e de qualidade na
atenção básica, viabilizando o planejamento, a programação pactuada
e integrada da atenção à saúde, bem como o acesso à atenção à saúde
no seu território, explicitando a responsabilidade, o compromisso e o
vínculo do serviço e equipe de saúde com a população do seu território,
desenhando a rede de atenção e promovendo a humanização do
atendimento;
j. Organizar e pactuar o acesso a ações e serviços de atenção
especializada,

a

partir

das

necessidades

da

atenção

básica,

configurando a rede de atenção, por meio dos processos de integração
e articulação dos serviços de atenção básica com os demais níveis do
sistema, com base no processo da programação pactuada e integrada
da atenção à saúde;
k. Pactuar e fazer o acompanhamento da referência da atenção que
ocorre fora do seu território, em cooperação com o estado, Distrito
Federal e com os demais municípios envolvidos no âmbito regional e
estadual, conforme a programação pactuada e integrada da atenção à
saúde;
l. Garantir estas referências de acordo com a programação pactuada e
integrada da atenção à saúde, quando dispõe de serviços de referência
intermunicipal;
m. Garantir a estrutura física necessária para a realização das ações de
atenção básica, de acordo com as normas técnicas vigentes;
n. Promover a estruturação da assistência farmacêutica e garantir, em
conjunto com as demais esferas de governo, o acesso da população
aos medicamentos cuja dispensação esteja sob sua responsabilidade,
promovendo seu uso racional, observadas as normas vigentes e
pactuações estabelecidas;
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o. Assumir a gestão e execução das ações de vigilância em saúde
realizadas no âmbito local, compreendendo as ações de vigilância
epidemiológica, sanitária e ambiental, de acordo com as normas
vigentes e pactuações estabelecidas;
p. Elaborar, pactuar e implantar a política de promoção da saúde,
considerando as diretrizes estabelecidas no âmbito nacional.”

Além disso, o Ministério da Saúde passou a disponibilizar aos Municípios o
Sistema Nacional de Gestão da Assistência Farmacêutica (HÓRUS), para dar
suporte à gestão da AF na Atenção Básica. Foi instituído a partir de 2009 e
permite aos gestores controle mais eficiente de recursos financeiros, da
distribuição dos medicamentos, melhor controle de estoque, além da geração
de dados para o desenvolvimento de indicadores da AF, auxiliando no
planejamento, avaliação e monitoramento das ações.52
Entretanto, ainda são muitas as dificuldades para que muitos dos mais de
5.000 municípios existentes no país logrem uma gestão competente. Isto foi
demonstrado por um estudo realizado em 2008, que analisou a situação da
gestão da assistência farmacêutica em 597 municípios do Brasil, apontando
que, desses, 90,3% apresentaram problemas na gestão de recursos ou
serviços.53
Um grande problema é que as ações de assistência farmacêutica se focam na
aquisição e distribuição de medicamentos sem a preocupação com a
organização dos serviços e do planejamento. Não se pode considerar que se
está oferecendo atenção integral à saúde quando se reduz a assistência
farmacêutica à logística de medicamentos. A perpetuação deste modelo ao
longo dos anos resultou na baixa qualidade dos serviços de assistência
farmacêutica no SUS.51
A baixa disponibilidade de medicamentos essenciais nas unidades públicas de
saúde penaliza predominantemente os indivíduos mais vulneráveis, os de
menor

renda,

que

geralmente

dependem

da

obtenção

gratuita

de

medicamentos pelo setor público como única alternativa de tratamento. Além
disso, a falta de medicamentos compromete a imagem dos serviços e pode
ocasionar internações desnecessárias, que oneram o sistema de saúde ainda
mais.49
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O desabastecimento é também uma constatação dos estudos sobre a
judicialização da saúde realizados em São Paulo e no Rio de Janeiro.54,55 Sem
acesso aos medicamentos de que necessitam, resta aos pacientes a via
judicial, que nos últimos anos veio se efetivando como alternativa de acesso a
medicamentos no contexto da saúde do Brasil.
A questão da judicialização é acompanhada pela discussão sobre o
cumprimento dos princípios pretendidos pelo SUS. Entretanto, ainda hoje
existe uma falta de clareza sobre o que de fato estes querem dizer. Confundese frequentemente a universalidade com gratuidade, e equidade com
igualdade. A resolutividade é muitas vezes entendida como apenas a
assistência em cada nível de complexidade, e o princípio da integralidade é
entendido por muitos como a provisão de tudo para todos.
Desta forma, é necessário o esclarecimento do real significado de cada um dos
princípios do SUS, de forma a evitar interpretações díspares, que podem trazer
a sensação de descumprimento de direitos por parte do Estado.
A discussão sobre o cumprimento do princípio da integralidade é frequente no
caso das demandas judiciais por medicamentos. O não acesso a todo e
qualquer medicamento disponível no mercado estaria ferindo esse princípio?
Ou a limitação do rol contribuiria para a efetivação do direito para a
coletividade?
Saúde como Direito
Segundo Mori (1994),56 ao aceitar que o indivíduo está sujeito a normas
determinantes e independentes da sua vontade, que conduziriam suas
relações com a saúde, apenas seu estado biológico seria causa de boa ou má
saúde, não submetida à ingerência do estado. No entanto, o abandono desses
princípios absolutos no atual estágio da cultura ocidental indica que existem
intervenções possíveis, no âmbito cultural, de cidadania, de justiça social, que
também determinariam a saúde dos indivíduos. A saúde como “direito” é
resultado desta conformação e constitui-se em mais do que ações
prestacionais diretas, relacionadas ao estado biológico do indivíduo, estando
vinculada aos âmbitos referidos acima. Resta saber se estas questões
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poderiam ser, em sua totalidade, diretamente concedidas ou efetivadas pelo
Estado.
A definição da saúde como direito traz em si dificuldades éticas, políticas e
sociais, que se refletem na forma de sua efetivação pelo Estado. A primeira
consiste em definir quais são as “necessidades de saúde”, tendo em vista a
“concepção positiva de saúde”.57 Segue-se a dificuldade na escolha dos meios
para o alcance da saúde e, por fim, firma-se a possibilidade de atender às
dimensões individual e coletiva de saúde, de forma concomitante e
complementar.58
Nesta perspectiva cabe ao Estado proporcionar acesso a bens, serviços e
ações sanitárias capazes de trazer o bem-estar dos indivíduos. Esses meios
constituiriam matéria factível de ser garantida pelo Estado e de ser exigida
pelos cidadãos. No entanto, na vigência das dificuldades supracitadas, e na
perspectiva de que os meios para atingir a saúde encontram-se cada vez mais
complexos, sofisticados, caros e especializados, o Estado encontrar-se-ia, a
priori, devedor.59
Em contrapartida, o texto constitucional incorpora o conceito de “políticas
públicas” como mediador da efetivação do direito à saúde, deixando uma
margem de definição das responsabilidades e deveres na prestação de
serviços, inclusive da AF, específicos do Estado, com o cidadão. Segundo
Bucci (2001), todo “direito é política pública (...) e toda política pública é direito
(...)”. Neste sentido, a não efetivação de uma política pública pode se constituir
em violação de direitos.60
A regulação, junto com financiamento e prestação de serviços, constitui uma
das macrofunções do sistema de saúde, uma ação técnica mediadora entre os
princípios do sistema e a prática dos serviços, que envolve o poder público,
mas também atores sociais e o mercado. A regulação estatal muitas vezes se
dá pela elaboração e implementação de normas. Os preceitos abstratos ou
gerais presentes nas leis são, em geral, decodificados e repactuados por meio
de normas complementares, como decretos, portarias, resoluções, instruções
normativas, entre outras. A finalidade é dar objetividade e operacionalidade às
políticas públicas, cuja missão é produzir efeitos específicos e concretos
almejando o sucesso das práticas assistenciais. A regulação, portanto,
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interessaria ao exercício do direito à saúde e à aplicação das políticas
públicas.59
A regulação das políticas de medicamentos e de AF, pelos Executivos da
Saúde, e a legitimidade das restrições impostas ao acesso dos cidadãos à AF
tem sido fonte de inúmeros conflitos. Há, pelo menos, dois entendimentos em
discussão. Alguns entendem que o direito do cidadão em acessar todo e
qualquer insumo ou serviço de saúde necessário a sua recuperação é
dependente apenas de avaliação médica individual. Já outros, que deve
prevalecer o direito ao acesso a insumos e serviços previstos nas políticas
públicas formuladas pelo Executivo.59
As políticas públicas de saúde estão vinculadas a componentes de
financiamento e oferta de insumos e serviços no SUS resultantes das
pactuações políticas entre os gestores. As novas ‘políticas públicas’ editadas
nem sempre são elaboradas com base em verdadeira pactuação social.61
Desta forma, em alguns casos, não expressam, necessariamente, os pactos
sociais necessários ao cumprimento das garantias constitucionais.
Como consequência, o acordo dos entes políticos e responsáveis pela gestão
de saúde vem delimitando fortemente as formas de operacionalização das
políticas.59 Este se expressa no estabelecimento de componentes de
financiamento

do

SUS,

como

limitadores

da

efetivação

de

direitos

estabelecidos na CF. É evidente que, sem uma delimitação amplamente
pactuada de como garantir a ‘saúde’, como bem protegido pelo Direito, e, por
consequência, da integralidade da assistência à saúde, torna-se difícil a tarefa
de definir os meios e os recursos necessários para garanti-las.
O Princípio da Integralidade
A integralidade, junto com a universalidade e a igualdade da assistência à
saúde, é um dos princípios que rege o Sistema de Saúde brasileiro, e passou a
ser encarada como um ideal para a construção do SUS. Hoje, discute-se se de
fato seria um conceito ou um amálgama dos vários sentidos que perpassa.
Relaciona-se ao atendimento das necessidades de saúde, envolvendo tanto
ações preventivas como assistenciais, à garantia de atenção em todos os
níveis de complexidade, assim como à abordagem integral dos indivíduos.62 O
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ideário da integralidade atravessaria assim, desde a dimensão macro até a
micro, com a formulação de políticas pelo Estado, sua gestão nos distintos
níveis de atenção, e o cuidado com uma apreensão ampliada das
necessidades de cada indivíduo.63,64
A ideia de integralidade como totalidade traz o questionamento de se é, de fato,
possível, ou mesmo desejável. A falta de um entendimento único sobre a
integralidade dá margem a interpretações distintas, gerando controvérsias
sobre acesso restrito ou acesso irrestrito a todos os serviços e insumos de
saúde existentes. Um tipo de atenção que se dirija à totalidade das
necessidades de um ser humano traria o risco de um grau de controle sem
precedentes, de perda de autonomia e de uma medicalização também
integral.65
Para muitos Programas do sistema de saúde brasileiro, voltados para o manejo
de condições de saúde e grupos populacionais distintos, a integralidade figura
apenas nos documentos de formulação, e encontra-se ainda muito distante da
concretização.
Uma sistematização dos significados de integralidade é feita por Mattos (2001).
O autor pontua três sentidos distintos para o termo. O primeiro relaciona-se
com o movimento da medicina integral, em que se busca a visão “holística” do
médico sobre o paciente e não mais a redução do paciente a enfermidades ou
especialidades médicas. Aqui, a integralidade pode ser dita como um valor a
ser defendido na prática médica, que se expressa na forma como os
profissionais respondem aos pacientes que os procuram. Nesse sentido, a
integralidade estaria intimamente ligada à atitude do profissional cuidador, do
qual se espera que vá além da situação que se apresenta diante de si, esperase que busque junto ao paciente outros fatores envolvidos, ou não, com seu
sofrimento concreto. A integralidade seria então uma característica da boa
prática médica, significando o uso prudente do conhecimento, guiado por uma
visão abrangente das necessidades dos sujeitos.66
O segundo sentido relaciona-se com a organização dos serviços e das práticas
de saúde. Aqui, há a proposta de articulação entre assistência e práticas de
saúde pública. Busca-se a superação da fragmentação das atividades.
Integralidade deve ser vista como uma forma de organizar o processo de
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trabalho, de maneira que se tenha uma apreensão ampliada das necessidades
da população.
Finalmente, o terceiro sentido diz respeito à resposta do Governo a
determinadas necessidades ou grupos populacionais específicos na forma de
políticas que, por sua vez, devem contemplar ações preventivas e
assistenciais, levando em consideração todas as necessidades dos indivíduos
aos quais é voltada.66
Além do caráter completo do cuidado, a integralidade envolve sua
continuidade, ou seja, o acompanhamento da assistência, que pode ser
avaliada pela análise da referência e contrarreferência nas ações de saúde.67
Entretanto, admite-se que os sistemas de saúde são incapazes de ofertar, a
todas as pessoas, a totalidade das tecnologias que envolvem serviços e
insumos existentes no mercado.
A Integralidade no SUS
Dentro do contexto da saúde no Brasil a integralidade representa sentido que
ultrapassa o significado estrito de sua raiz semântica e se aproxima das
postulações apresentadas. Neste sentido ampliado, a integralidade cunhou-se
como uma bandeira de luta da Reforma Sanitária, materializando-se em diretriz
na Constituição Federal de 1988.68 Sem fugir à origem, sua inclusão nos
documentos de formulação do sistema de saúde e seu estabelecimento como
princípio na Lei Orgânica de Saúde, buscou exatamente dar este sentido de
totalidade às ações de saúde e à forma como o sistema deveria ser gerido.
A defesa da integralidade como uma das diretrizes do SUS e incorporada ao
texto da Constituição, deu-se em resposta ao modelo de saúde predominante,
que priorizava ações de caráter individual curativo às ações de saúde pública,
e o modelo de atenção individual hospitalocêntrica à promoção e à
prevenção.69 O texto constitucional traz então uma tentativa de resgate da
dívida do Sistema de Saúde brasileiro diante das ações de prevenção de
doenças da população, que historicamente, possuía papel secundário. Hoje,
então, busca-se oferecer assistência “integral” por meio de uma maior
articulação das práticas e tecnologias relativas ao conhecimento clínico e
epidemiológico.70
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O estabelecimento do SUS ao longo das últimas décadas se deu de forma
concomitante ao amadurecimento de conceitos e a debates na construção do
sistema. Entretanto, a tarefa de materializar conceitos em ações, talvez seja
das mais árduas, principalmente quando não há um consenso a respeito de
seu

significado

e

sua

abrangência.

Como

princípio

orientador

da

implementação do SUS, e diferente da universalidade e da descentralização,
construções teóricas que redundam em planos mais concretos e evidentes, a
integralidade ainda se situa no nível do abstrato.69,71
De acordo com as interpretações feitas sobre o texto constitucional e os
documentos oficiais que regem o SUS, um sistema integral seria aquele que
lança mão de práticas sanitárias e sociais para intervir nos diversos estágios e
nas múltiplas dimensões do processo saúde-doença, em busca de resultados
capazes de satisfazer tanto as necessidades individuais como as necessidades
coletivas de saúde.69 Reporta-se ainda à integração de serviços, através de
redes assistenciais, reconhecendo a interdependência entre atores e
organizações, considerando que nenhuma delas dispõe da totalidade de
recursos para solucionar os problemas de saúde da população.62 Pressupõe
ainda a intersubjetividade, expressa nas relações humanas e na sensibilidade
do profissional de saúde em enxergar mais do que os problemas de saúde
iminentes, e a capacidade de apreender as necessidades dos indivíduos
levando em conta o contexto em que estão inseridos.71,72
Percebe-se, assim, que a integralidade refere-se ao nível sistêmico e ao nível
individual. O primeiro é relativo a atributos do sistema, que garantam a
efetivação das ações de promoção, prevenção, recuperação e reabilitação da
saúde, de forma articulada, nos diversos níveis de complexidade. O segundo
diz respeito ao processo de atenção individual, em que se deve garantir uma
abordagem holística sobre o indivíduo, levando-se em consideração todos os
aspectos ligados à sua saúde/doença e a suas necessidades.69 Segundo Costa
(2004), o ideário da integralidade compreende um processo que vai desde a
formulação de políticas no nível macro pelo Estado, passando pela gestão e
gerência nos distintos níveis até as ações de saúde voltadas para o cuidado
individual.63 Esse aspecto pode ser claramente identificado na Lei Orgânica da
Saúde, em seu artigo 7º, quando fala sobre “integralidade de assistência,
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entendida como um conjunto articulado e contínuo das ações e serviços
preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em
todos os níveis de complexidade do sistema”.10
Como ponto convergente de todas as visões, a integralidade refere-se a um
sentido amplo sobre o paciente, sobre os serviços e sobre as políticas de
saúde, sobrepujando-se sempre o reducionismo e a visão fragmentada sobre
quaisquer dos aspectos.66,72
Entretanto, apesar de presente em textos e documentos oficiais, este princípio
se expressa nas ações de saúde e nos serviços prestados dentro do SUS?
Conforme propõe Carvalho, a integralidade regulada é realidade no contexto do
SUS, expressando-se na oferta de um conjunto de serviços, discutido com
base técnica na efetividade e na segurança das tecnologias, levando em
consideração questões éticas e, principalmente, as necessidades de saúde da
população. Assim, o SUS deveria ofertar, a todos os brasileiros, um conjunto
de serviços sanitária e socialmente necessários.73
Desafios do financiamento na ótica da integralidade
O Brasil optou por um Sistema Único de Saúde universal, garantido
constitucionalmente. Contudo, seu subfinanciamento, frente a tão amplo
espectro de atuação, tem sido exaustivamente ressaltado,74 ficando clara a
necessidade de maiores investimentos para fazer frente à realidade da saúde
pública no país. Além disso, a disputa por recursos com as demais áreas, o
crescente custo das novas tecnologias ou mesmo o não cumprimento dos
valores mínimos por estados e municípios, torna o investimento no setor ainda
mais deficiente.
O gasto per capita com saúde é menor do que em qualquer outro país cujo
sistema de saúde inclui a saúde como direito na CF. O gasto privado com
saúde já ultrapassou o gasto público, e os medicamentos têm importante papel
no gasto das famílias.75 Segundo pesquisa realizada pelo IBGE entre os anos
de 2005 e 2007, comparando-se os gastos das famílias e da administração
pública, as famílias gastam 9,45 vezes mais com medicamentos que o setor
público.75
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Barros e colaboradores (2011) estudaram o gasto catastrófico em saúde –
definido como aquele que demanda que famílias reduzam seus gastos gerais
durante um certo período, de modo a conseguir lidar com os gastos com saúde
– no período de 2002 a 2003, em áreas urbanas, e concluíram que ele variou
de 2% a 16% de acordo com a definição utilizada. Os autores encontraram
importante diferença no item de maior gasto: dos gastos em saúde das famílias
de menor renda, 78% se referiam a medicamentos, enquanto que nas famílias
de maior renda, este gasto foi de 36,5%.76
Os serviços prestados e os insumos disponibilizados no setor público de saúde
são financiados com base na EC 29, que prevê os recursos mínimos a serem
aplicados pelos entes federativos. A determinação da alocação de um valor
mínimo deixa a cargo de estados e municípios a previsão das necessidades de
sua população para que, caso seja necessário, um valor maior possa ser
pactuado. Mesmo a regulamentação da EC 29, através da Lei Complementar
141 de janeiro de 2012,43 não altera a situação atual no sentido de ampliação
do financiamento da saúde, pois a maioria dos estados e municípios brasileiros
já aplica mais recursos que o determinado pela Emenda.39
Por outro lado, a discussão do financiamento da saúde não encontra o eco
esperado na sociedade civil. O senso comum que fundamenta a demanda
social não vê o problema como subfinanciamento, mas sim como desvio ou
como mau uso dos recursos.77 O argumento da “reserva do possível” feito
pelas esferas de gestão fica comprometido, quando recursos são alocados a
ações vistas pelo cidadão como de baixa prioridade face à saúde, como
propaganda governamental, por exemplo.
Prevalecendo a lógica da atual regulamentação empreendida pelos gestores da
saúde pela qual é mais o financiamento e menos a prioridade de saúde que
determina a cobertura do sistema, o orçamento público disponível para saúde
pode delimitar, por vezes, o direito social, dificultando a integralidade da
atenção, principalmente nas classes sociais mais baixas.
Integralidade e acesso a medicamentos
A cada dia, o advento de novas tecnologias proporciona o surgimento de novos
medicamentos, muitos revolucionários, outros, apenas cópias “perfumadas” de
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formulações já existentes. Por força do marketing das empresas, acabam se
difundindo no mercado e tornando-se uma nova demanda do segmento.
Somado a isto, o envelhecimento das populações e o consequente aumento da
incidência de doenças crônicas, além da emergência de novas doenças,
provocam o constrangimento das finanças para aquisição de medicamentos.
A agência FDA entre 1998 e 2003, aprovou 487 novos medicamentos. Desses,
379 (78%) foram classificados pela própria agência FDA como aparentemente
tendo ações terapêuticas similares a outros produtos já comercializados, e 333
(68%) eram novas formulações ou combinações de produtos antigos e apenas
67 (14%) dos 487 eram novos compostos, considerados prováveis inovações
frente aos fármacos mais antigos.78
O acesso a todo o rol de medicamentos disponíveis no mercado tem gerado
polêmica junto às políticas assistenciais, tanto pelo risco de onerar o Estado
em seu plano orçamentário, quanto pelos conflitos médicos a respeito da
relevância e real necessidade de determinados medicamentos.79
A mobilização social em torno da aids foi responsável por várias conquistas
importantes, sendo a mais notável o acesso universal aos antiretrovirais.
Entretanto, mais do que isso, esta mobilização trouxe para os envolvidos a
expertise em pleitear direitos e buscar novas formas de intervenção para o
tratamento a doença. Neste sentido, passaram a requerer acesso a
medicamentos ainda em fase experimental e a continuidade de tratamento
após o término dos estudos.
Assim, surgiram novas possibilidades de acesso especial a fármacos ainda em
investigação, por meio de extensões de uso, uso compassivo ou programas de
acesso expandido. Tais programas, em muitos casos, são propostos com a
finalidade de se gerar informação adicional a respeito do medicamento,
inclusive sobre sua segurança, o que é altamente questionável.78
Neste sentido, caberia a explicitação dos limites da política, uma vez que, de
antemão, sabe-se da existência de limites para a funcionalidade do sistema e
consequentemente para o atendimento às diretrizes da política de saúde,
dentre elas a equidade.
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A proposta de prover tudo para todos, inevitavelmente esbarra na questão da
escassez. Segundo Elster (1992) a escassez de um bem é dada pela sua
insuficiência em atender a todos.80 Tal fato é corroborado quando encaramos a
saúde, e particularmente os medicamentos como bens individuais e não
públicos.
Tomadas de forma individual, para todas as situações haveria recursos. Mas
na realidade de múltiplas situações há a necessidade de decisões alocativas.
Estas definirão quanto disponibilizar e a quem atender. E não importa o quão
eficientes pareçam ser, sempre acabarão por desviar recursos de uma situação
para outra.81
A assistência farmacêutica só se concretiza mediante o acesso aos
medicamentos pelos pacientes, nas quantidades adequadas e no momento
necessário. Em vista disso, o Estado gestor orienta-se para a provisão de
medicamentos considerados essenciais ou que combatam as doenças de
grande impacto para a saúde pública.55
A administração pública sustenta a existência das listas de medicamentos sob
o fundamento de que a assistência terapêutica integral estabelecida pelo artigo
6º, inciso I da Lei 8.080, de 19 de setembro 1990, estaria associada "à
hierarquização do cuidado à saúde e não à obrigação de dispor de todos os
produtos e instrumentos terapêuticos disponíveis”.82
Para o Ministério da Saúde,
"o

gestor

federal

tem

a

responsabilidade

de

selecionar

os

medicamentos que serão disponibilizados à população, de forma a
escolher, dentre as inúmeras alternativas terapêuticas disponíveis,
aquelas que proporcionam o benefício esperado ao menor custo
possível”.82

A não adoção de uma relação de medicamentos pautados nos critérios da
essencialidade e da racionalidade – expressa pelo binômio eficácia e
segurança – pode vir a provocar o colapso do sistema de provisão pública. Isso
porque

o

mercado

é

inundado

diariamente

por

inúmeros

produtos

farmacêuticos e assim torna-se necessária a adoção de critérios para sua
incorporação ao sistema, pela construção de listas, com base em critérios de
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seleção, como, por exemplo, custo/benefício, dose/efetividade, risco/benefício
e efetividade/eficácia.55
Neste sentido, a Rename, por ser uma lista pautada na essencialidade e
fundamentada em evidências, pode contribuir para uma maior racionalização e
fundamentação das opções terapêuticas no país. Segundo Fernandes e
colaboradores (2004, p. 23), a adoção da Rename tem como objetivo:12
“racionalizar a aquisição e distribuição de medicamentos, de modo que
aqueles que realmente sejam necessários estejam disponíveis para a
população. Os medicamentos essenciais são aqueles considerados
básicos e indispensáveis para atender a maioria dos problemas de
saúde de uma dada população. Estes produtos devem estar
continuamente disponíveis para essa população e, sendo assim,
compõem uma relação nacional de referência que servirá de base
para

o

direcionamento

da

produção farmacêutica

e

para

o

desenvolvimento científico e tecnológico. A Relação Nacional de
Medicamentos

Essenciais

(Rename)

deve

ser

constantemente

atualizada, uma vez que servirá de referência para organização das
listas estaduais e municipais, constituindo-se em instrumento de
facilitação da descentralização de ações. No processo de atualização
contínua da Rename deverá ser dada ênfase ao conjunto de
medicamentos voltados para a assistência ambulatorial, ajustado, em
nível local, às doenças mais comuns da população, definidas segundo
prévio critério epidemiológico”.

Nos últimos anos, ganharam repercussão dois projetos de lei de iniciativa do
Senado Federal (Projetos de Lei do Senado nº 219/2007 e nº 338/2007)
visando a regulamentar a assistência farmacêutica no SUS.83,82 O primeiro, de
autoria do Senador Tião Viana, trazia a proposta de clara delimitação do rol de
serviços e insumos ofertados pelo Estado. Segundo o Senador:
“A garantia de acesso universal e igualitário às ações e aos serviços de
saúde é tão importante quanto o atendimento integral. Essa garantia só
será possível se os parcos recursos destinados à saúde forem
criteriosamente

aplicados.

Esses

recursos

não

se

multiplicam

milagrosamente. Se uma grande parte deles for gasta na assistência a
umas poucas pessoas, certamente uma grande parcela da população
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sofrerá pela falta de medicamentos destinados ao tratamento de doenças
como tuberculose, hanseníase, malária, esquistossomose, dengue, aids,
diabetes, hipertensão arterial, parasitoses intestinais e tantas outras”. 83

Entretanto, em junho de 2010, após três anos de tramitação, o Projeto foi
rejeitado. Mas o segundo PL, de autoria do Senador Flavio Arns, foi aprovado
em abril de 2011, na forma da Lei nº 12.401/2011. Esta altera a Lei nº
8.080/1990 e cria novas regras para a incorporação de tecnologias em saúde
no âmbito do SUS. Propõe que as tabelas de medicamentos e produtos de
saúde, elaboradas pelo gestor federal do SUS, sejam obrigatoriamente
atualizadas, no mínimo, uma vez ao ano, com as decorrentes alterações nos
protocolos clínicos do Ministério da Saúde; além disso, propõe também um
fluxo para a incorporação de medicamentos não contemplados pelas tabelas
elaboradas pelos gestores, frisando, no entanto, que a dispensação de
medicamentos e produtos de saúde constantes de tabelas elaboradas pelo
gestor federal do SUS não exime o Poder Público de fornecer outros
medicamentos e produtos de saúde não listados.84
Outra recente e importante normativa é o Decreto 7.508 de junho de 2011, que
regulamenta a Lei 8.080/1990 e dispõe sobre o planejamento da saúde, a
assistência à saúde e a articulação entre os entes federativos. Traz como
pontos-chave as regiões de saúde, que seriam delimitações territoriais e
populacionais específicas, responsáveis pela provisão de um conjunto de
ações capazes de atender as necessidades de sua população; o Contrato
Organizativo

da

Ação

Pública

de

Saúde,

que

visa

a

definir

as

responsabilidades individuais e solidárias dos entes federativos; e a Relação
Nacional de Ações e Serviços de Saúde (RENASES), que surge com um novo
modelo de “Rename”, e a própria Relação Nacional de Medicamentos
Essenciais “Rename” reformulada. Esta última, junto com os PCDT, diz
respeito, especificamente, às ações de AF.85
Segundo o Decreto, a RENASES passa a compreender todas as ações e
serviços que o SUS oferece ao usuário. Formaliza, assim, o sentido da
integralidade, regulamentada, já aventada na Lei 12.401/11, explicitando seus
limites frente às necessidades da população (a serem identificadas por
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intermédio do “mapa da saúde”), atendidas por meio de listas de serviços e
ações sob atualização contínua 85.
O Decreto visa a extinguir a visão do SUS como mero dispensador de
medicamentos ao tentar resguardar a integralidade por meio da realização de
todas as etapas clínicas e administrativas do cuidado dentro do SUS.
Sobre a Rename, entretanto, o Decreto já teve consequências importantes e
preocupantes. A Portaria 533 de 2012 redefine a Relação Nacional de
Medicamentos Essenciais como uma lista única, composta por sublistas
relativas aos medicamentos dos componentes de financiamento (agregando
todos os programas e ações), apresentando lista final de 810 itens,
denominados, pelo texto da portaria, “essenciais”.86
Estas últimas movimentações normativas demonstram a preocupação atual
com respeito à delimitação e esclarecimento dos direitos e deveres do Estado
na provisão de serviços e insumos à população. Com a sanção da Lei nº
12.401/2011, fica clara a percepção do Governo de que são necessários
procedimentos específicos para incorporação de tecnologias ao sistema, o que
se dá pela análise de técnicos e especialistas, na edição de Protocolos
Clínicos, e formulação de elencos de medicamentos e procedimentos para
atendimento da demanda no país.
À Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC)
criada pela Lei 12.401/2011, recai a responsabilidade de julgar as
incorporações.84 Passou a atuar em 2012 tendo como principal diferença em
relação ao grupo anterior, a Comissão de Incorporação de Tecnologias
(CITEC), a proposta de maior participação da sociedade nas decisões, sendo
constituída por 13 membros e não mais cinco, incluindo representantes de
entidades e movimentos de usuários, de trabalhadores da área da saúde, do
governo e de prestadores de serviços de saúde. Entretanto, esta constituição
teórica não se reproduz na prática, permanecendo um grupo mais restrito e
menos representativo.
Desde sua criação produziram 30 decisões sobre incorporação de tecnologia,
referentes a 42 medicamentos para 24 condições de saúde. Destas 30
decisões, 18 foram favoráveis à incorporação de 30 medicamentos e nove
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referentes à não incorporação de 13 medicamentos.87 Ainda é cedo para se
avaliar o trabalho da Comissão, mas ainda não houve, ao que se saiba, esforço
para rever os 810 medicamentos da atual “Rename”.
A histórica falta de clareza com relação às obrigações e possibilidades do
sistema, que só agora começam a ser debatidas e delimitadas, deu margem à
intervenção da justiça nas questões de acesso à saúde no país, fenômeno que
veio ganhando força ao longo dos últimos anos.
Entretanto, não se pode atribuir a judicialização da saúde apenas às brechas
da lei. Um dos grandes motivos dos pleitos por medicamentos via judicial
encontra justificativa também na incapacidade do sistema público em prover
medicamentos de forma adequada à população.
Judicialização da Saúde
O poder judiciário muitas vezes parece se imiscuir nas funções que, a priori,
seriam do Legislativo ou Executivo. O Estado-Juiz, na busca de efetivar direitos
e garantias previstos na Constituição, acaba pondo de lado restrições
orçamentárias ou prioridades de políticas públicas, exatamente porque certos
direitos são, muitas vezes, entendidos como não sujeitos à “reserva do
possível”, ou seja, são protegidos e assegurados, de forma positiva, a qualquer
custo.81
A invasão do direito na arena social vem principalmente em função dos setores
mais vulneráveis, e nesse sentido o judiciário vem assumindo o protagonismo
do Estado na cobertura dos hipossuficientes dentro da sociedade, buscando
vias alternativas para assegurar e conquistar direitos para os cidadãos.88
Segundo Werneck Vianna e colaboradores (1999, p. 22), “(...)
“o Poder Judiciário surge como uma alternativa para a resolução de
conflitos coletivos, para a agregação do tecido social e mesmo para a
adjudicação de cidadania, tema dominante na pauta de facilitação do
acesso à Justiça”.89

No caso do Brasil, o surgimento da judicialização da política, deu-se após a
promulgação da Constituição Federal de 1988, tanto pela transição para o
regime democrático, quanto pela positivação dos direitos fundamentais.90
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As questões de saúde passaram a figurar nos tribunais como ponto de disputa
entre cidadãos, que de seu lado requeriam ampliação de direitos ou
simplesmente asseguramento de seu acesso, e Estado, que dentro da
configuração imposta pela Constituição Federal é o responsável por prover as
necessidades dos indivíduos no sentido de assegurar sua integridade.
No Brasil, um dos grandes precursores dos pleitos judiciais por acesso a
medicamentos foram os pacientes de aids. Estes, respaldados por movimentos
sociais e organizações não governamentais, passaram a reunir forças e
adeptos que se muniram de informação e apoio da mídia em prol de sua causa.
Cabe ilustrar o caso de ação movida por uma ativista no ano de 1996 contra o
Estado de São Paulo, na qual ela pleiteava o fornecimento dos medicamentos
(saquinavir, lamivudina e triptorrelina), não disponíveis na rede pública. Este
caso abriu precedente para diversas outras ações, individuais e coletivas. A
mobilização e a pressão social que a sociedade passou a exercer fez com que,
em novembro do mesmo ano, o Congresso Nacional aprovasse a Lei 9.313,
proposta pelo então Senador José Sarney, que obrigava o Estado a fornecer os
medicamentos para tratamento da aids.91
O surgimento das liminares motivou grupos de pacientes e associações de
apoio a ajuizar demandas, que passaram a ser atendidas, contemplando
portadores de diversas outras enfermidades.81 Com isso, a partir de então se
pôde perceber a tendência de diminuição das ações judiciais relacionadas a
medicamentos para aids e a gradual substituição por medicamentos
relacionados a diversas outras condições patológicas.92
Um levantamento realizado pelo CONASS em 2003 evidenciou que os
medicamentos mais frequentemente demandados por meio da via judicial
eram, à época, destinados ao tratamento da hepatite viral crônica C, doença de
Alzheimer, doença de Parkinson, fibrose cística, esclerose múltipla, aids,
doença de Gaucher e asma grave. A maioria das solicitações se relacionava a
publicação da tabela de procedimentos com a relação dos medicamentos que
podiam ser ressarcidos pelo Ministério da Saúde, ocorrida em 2002, e que
antecedeu as portarias que publicaram os Protocolos Clínicos e Diretrizes
Terapêuticas. Esse descompasso e a necessidade de um período para
implantação dos centros de referência para diagnóstico e acompanhamento
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dos usuários, fizeram com que eles recorressem ao judiciário em busca do
tratamento.9
Ao longo dos anos, ficaram mais claras algumas situações que se utilizavam da
via judicial, tais como situações de pressão para incorporação de insumos e
serviços ausentes das listas oficiais vigentes, ou situações relacionadas à
incapacidade dos entes públicos em prover. Nesse último caso, as demandas
judiciais podem ser consideradas recursos legítimos para a redução da
distância entre o direito vigente e o direito vivido.93
Demandas Judiciais para acesso a medicamentos
O crescente número de demandas judiciais por medicamentos ao longo dos
últimos anos causou grande impacto sobre o orçamento dos entes públicos,94,
95

mas por outro lado evidenciou diversos problemas e distorções relativos ao

acesso a medicamentos. Entre eles podemos destacar: má gestão da
assistência farmacêutica; acesso a medicamentos não conformes com o
preceito do uso racional; utilização da via judicial como ferramenta de acesso
pelas classes mais privilegiadas da sociedade, usuárias do sistema privado e
representadas por advogados particulares em sítios onde o acesso à Justiça
não é igualitário; pressão das indústrias farmacêuticas para a demanda de
novos medicamentos; problemas relacionados à prescrição médica e a
necessidade de revisão das listas e protocolos clínicos. Tais situações foram
retratadas por diversos estudos como podemos ver a seguir.
Segundo Messeder (2005), os primeiros registros de mandados judiciais por
medicamentos na Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES/RJ)
tiveram início em 1991, e até 1999 o número de ações não era tão alarmante,
relacionando-se sempre a medicamentos para o manejo de determinadas
condições de saúde. No entanto, a partir de 2000, pôde ser percebido um
grande aumento no número de ações impetradas contra a gestão estadual
solicitando medicamentos para todos os tipos de indicação terapêutica,
inclusive de atenção básica.55
Em estudo de Vieira e Zucchi (2007), foram analisadas ações judiciais contra a
Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo. Dos medicamentos requeridos,
38% não eram previstos nas relações do SUS; destes, 75% poderiam ser
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substituídos. Além disso, 75% dos gastos foram referentes a medicamentos
sem eficácia comprovada e alguns sem ao menos registro na agência
regulatória brasileira.54
Marques e Dallari (2007) analisaram os pleitos judiciais por medicamentos no
estado de São Paulo, entre os anos de 1997 e 2004. O Estado foi condenado a
fornecer o medicamento em 96,4% dos casos.96 Percebe-se que à época do
estudo, as decisões ainda não se baseavam em nenhum parecer técnico, nem
levavam em consideração as prioridades e as políticas públicas de saúde.
Com relação aos preceitos instituídos por Políticas Públicas percebeu-se
através de diversos estudos a inobservância de questões constantes nas
normativas do SUS, principalmente no que diz respeito à prescrição médica.
Sant’ana (2010) verificou que nenhuma das prescrições ligadas aos processos
judiciais analisados respeitava os preceitos de boas práticas de prescrição.97
Além

disso,

demonstrou

também

baixa

proporção

de

medicamentos

demandados prescritos pelo nome genérico, o que também foi constatado em
outros estudos.98,99
Romero (2008) em estudo desenvolvido no DF analisou as transformações
sofridas pela assistência farmacêutica em função das demandas judiciais por
medicamentos. Nesse caso foi interessante notar que a judicialização afetou
profundamente a política de assistência farmacêutica, pois evidenciou as
deficiências da própria gestão local, que ocasionavam desabastecimento da
rede,

dificuldades

no

acesso

a

determinados

medicamentos,

e

consequentemente a intervenção da justiça,92 fato demonstrado também por
outros estudos realizados em várias localidades do país.55,96,90,100,101,102,103
Outro aspecto das demandas judiciais por medicamentos foi explorado no
estudo de Chieffi e Barata (2010), em que foi sugerida a influência da indústria
sobre os pleitos judiciais. O estudo demonstrou que mais de 70% das ações
ajuizadas para certos medicamentos eram de responsabilidade de apenas um
advogado.100
O estudo de Pepe e colaboradores (2010) realizado no estado do Rio de
Janeiro e o de Machado e colaboradores (2011) em Minas Gerais
demonstraram que na maioria dos pleitos judiciais analisados puderam ser
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identificados pelo menos um medicamento não constante nas listas oficiais. No
segundo, foi demonstrado ainda que, mais de 80% possuíam alternativa
terapêutica disponível pelo SUS.92,102
Outra questão que merece destaque é a utilização da via judicial como
ferramenta de acesso pelas classes mais privilegiadas da sociedade. Este
problema foi evidenciado por estudos realizados em São Paulo, Minas Gerais e
Santa Catarina, onde se percebeu que aqueles que lograram acesso à justiça
em maior proporção foram exatamente os usuários do sistema privado de
saúde, possuidores de maiores recursos, inclusive para acionar a Justiça por
intermédio de advogados particulares e não da defensoria pública.92,100,104
Entretanto, situação inversa foi observada nos estudos realizados no Rio de
Janeiro e DF, onde houve o predomínio de ações judiciais patrocinadas pela
Defensoria Pública.55,92 Segundo Pepe e colaboradores (2010), este é um fato
que deve ser analisado levando-se em consideração fatores como a
consolidação da Defensoria Pública nos estados e os critérios adotados para o
reconhecimento da hipossuficiência dos autores na demanda judicial.102 Em
função destas evidências e das discrepâncias estruturais relacionadas às
instituições da justiça nos estados, pode-se aventar a existência de diferenças
nas possibilidades de acesso à justiça, também direito fundamental não
efetivado, pelas distintas classes sociais, entre os entes federativos do país,
além das já conhecidas dificuldades de acesso aos serviços e ações de saúde.
Não se pode dizer que as demandas não sejam legítimas. Os avanços
conquistados por diversos pacientes portadores de enfermidades não
constantes entre as de maior prevalência na população são exemplos de que
os pacientes devem buscar seus direitos. Estes conseguiram a redefinição de
prioridades promovidas pelo remanejamento de recursos para atendimento das
demandas judiciais; seleção de medicamentos e a adoção de protocolos
clínico-terapêuticos.90 Isto é, evidenciou-se a necessidade de um novo olhar
sobre a gestão da assistência farmacêutica.
Entretanto, o crescente número de demandas motivou também um novo olhar
sobre a situação. Evidências como as demonstradas nas pesquisas relatadas
anteriormente trouxeram a reflexão sobre a forma como a justiça deveria
intervir e julgar tais pleitos, que historicamente vinham recebendo uma grande
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proporção de ganhos em favor dos requerentes.102 A significativa proporção de
pedidos por medicamentos não constantes das relações adotadas pelo SUS,
além do grande número de pleitos depositados por pacientes provenientes da
rede privada poderia estar sendo motivados também pelo amplo acolhimento
das demandas pelo judiciário local.92
Duas das mais frequentes críticas ao envolvimento da esfera jurídica nas
questões do executivo (fora aquelas que questionam a legitimidade do ativismo
judicial nas questões da saúdeii) são a desorganização da administração
pública e o impacto sobre os recursos. No primeiro caso, as demandas judiciais
e a urgência em seu atendimento desestruturam os serviços e privam a
Administração da capacidade de se planejar, impactando de forma negativa a
assistência prestada à população. No segundo caso, remete-se à questão da
“reserva do possível”, onde a mobilização de recursos para “A” faz com que se
deixe de alocar para “B”.105
O grande número de ações judiciais, em sua maioria favoráveis ao requerente,
passou a gerar grande impacto na dinâmica da gestão da Assistência
Farmacêutica e no orçamento público. As respostas tempestivas às demandas
judiciais, não previstas no planejamento dos serviços, criaram a necessidade
de uma estrutura “paralela” para seu acompanhamento.106 E municípios e
estados passaram a ter que remanejar o financiamento da assistência
farmacêutica previsto para a coletividade.90
Segundo dados do Tribunal de Contas da União (TCU), foram gastos R$ 83,2
milhões no ano de 2009 com a compra de medicamentos para atender às
demandas judiciais por medicamentos impetradas contra a esfera federal. O
gasto representou cerca de 2% do total do orçamento destinado ao
Departamento de Assistência Farmacêutica (DAF).94 Ainda que o gasto esteja
ii

Barroso (2008) sumariza as questões mais debatidas sobre o envolvimento da esfera jurídica nas
deliberações de direitos sociais como o direito à saúde e fornecimento de medicamentos. A primeira
crítica se baseia no fato de o artigo 196 da Constituição Federal deixar claro que a garantia do direito à
saúde deve se dar por meio de políticas sociais e econômicas e não através de decisões judiciais. Nesse
sentido, o poder judiciário estaria fazendo as vezes do poder executivo na execução de políticas públicas.
A segunda crítica é a de que decisões judiciais que determinam a entrega gratuita de medicamentos pelo
Poder Público levariam à alteração do arranjo institucional concebido pela Constituição de 1988, pois,
diferente do poder executivo, o poder judiciário não possui visão global tanto dos recursos disponíveis
quanto das necessidades a serem supridas. E a terceira crítica diz respeito à questão da legitimidade
democrática, uma vez que se estaria retirando dos poderes legitimados pelo voto popular a prerrogativa de
decidir de que modo os recursos públicos devem ser gastos.
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na esfera de contingenciamento – previsto no orçamento público – é seu
incremento anual que preocupa.
Já na esfera estadual, os efeitos sobre as despesas parecem ser maiores. No
ano de 2010, o Estado de Minas despendeu R$ 360.029.986,11 com os
medicamentos fornecidos pelo Programa Farmácia de Minas, incluídos aí os
medicamentos da atenção básica e os de alto custo, enquanto que a despesa
decorrente de sentenças judiciais com medicamentos (89,4% dos gastos com
demandas judiciais em saúde no estado) foi de R$ 55.052.215,84. Este gasto
equivale a 15% do gasto estadual com medicamentos.95
Em função disso, e baseados nos diversos estudos desenvolvidos na área, o
Ministério da Saúde e algumas Secretarias Estaduais de Saúde começaram a
se mobilizar para tentar reverter o quadro de ganhos de causa indiscriminados
para os demandantes, o que se dava sem embasamento técnico ou
possibilidade de argumentação dos gestores, e muitas vezes em desalinho
com as políticas públicas existentes.
Merecem destaque algumas iniciativas nos últimos anos. A primeira foi a do
Núcleo de Assessoria Técnica (NAT) na área de saúde, criado há dois anos no
estado do Rio de Janeiro por meio de parceria entre a secretaria estadual de
Saúde e Defesa Civil e o Tribunal de Justiça do Estado (TJRJ). O núcleo tem o
objetivo de subsidiar os magistrados em suas decisões sobre as demandas de
saúde através da emissão de pareceres relativos às solicitações de
medicamentos recebidas.107
O NAT serviu de exemplo para outras iniciativas como o sistema de plantão
judiciário voltado especificamente para as demandas de saúde do Tribunal de
Justiça da Bahia (TJBA), onde técnicos também emitem laudos para respaldar
as decisões judiciais.108
Além disso, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) tem como proposta a
criação de um sistema informatizado com dados científicos sobre eficácia,
efetividade e a segurança dos medicamentos.
Em 2010, a Resolução nº 107, de 6 de abril, instituiu o Fórum Nacional do
Judiciário para Monitoramento e Resolução das Demandas de Assistência à
Saúde.109 Por intermédio dele, o CNJ acompanha e monitora os dados sobre
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ações judiciais dos tribunais dos estados, com a proposta de subsidiar a
formulação de políticas para o setor. Busca ainda criar medidas concretas
voltadas à otimização de rotinas processuais bem como à estruturação e
organização de unidades judiciárias especializadas.
Recentemente, o Fórum realizou levantamento sobre as demandas judiciais
impetradas contra a esfera estadual em todos os estados do país (Tabela I).
Foi solicitado que estes informassem o quantitativo atual de processos, para
que se tivesse um panorama da situação no Brasil.
Tabela I - Quantitativo de demandas judiciais por saúde nos Tribunais de Justiça
estaduais. Brasil, 2011.
Nome
Tribunal de Justiça do Acre

Quantidade de
processos
informada

Esfera

Data da inserção dos
dados

7

ESTADUAL

30.08.2010

145

ESTADUAL

04.02.2010

NÃO INFORMADO

ESTADUAL

NÃO INFORMADO

Tribunal de Justiça do Amapá

76

ESTADUAL

31.08.2010

Tribunal de Justiça da Bahia

781

ESTADUAL

30.08.2010

Tribunal de Justiça do Ceará

8.344

ESTADUAL

04.03.2011

Tribunal de Justiça do Distrito Federal

1.914

ESTADUAL

31.08.2010

Tribunal de Justiça do Espírito Santo

5.181

ESTADUAL

07.07.2010

Tribunal de justiça de Goiás

309

ESTADUAL

06.09.2010

Tribunal de Justiça do Maranhão

66

ESTADUAL

03.09.2010

7.915

ESTADUAL

01.09.2010

357

ESTADUAL

21.02.2011

2.919

ESTADUAL

29.07.2010

19

ESTADUAL

31.08.2010

Tribunal de Justiça da Paraíba

NÃO INFORMADO

ESTADUAL

NÃO INFORMADO

Tribunal de Justiça do Paraná

2.609

ESTADUAL

30.07.2010

NÃO INFORMADO

ESTADUAL

NÃO INFORMADO

153

ESTADUAL

18.02.2011

25.234

ESTADUAL

06.09.2010

Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte

452

ESTADUAL

31.08.2010

Tribunal de Justiça de Rondônia

595

ESTADUAL

02.08.2010

Tribunal de Justiça de Roraima

64

ESTADUAL

01.03.2011

113.953

ESTADUAL

28.01.2010

Tribunal de Justiça de Santa Catarina

5.395

ESTADUAL

03.02.2011

Tribunal de Justiça de São Paulo

44.690

ESTADUAL

30.08.2010

Tribunal de Justiça de Alagoas
Tribunal de Justiça do Amazonas

Tribunal de Justiça de Minas Gerais
Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Tribunal de Justiça do Pará

Tribunal de Justiça de Pernambuco
Tribunal de Justiça do Piauí
Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro

Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul

71

Tribunal de Justiça de Sergipe

189

ESTADUAL

21.03.2011

Tribunal de Justiça de Tocantins

56

ESTADUAL

04.02.2010

Tribunal Regional Federal 1ª Região

203

FEDERAL

31.08.2010

Tribunal Regional Federal 2ª Região

6.486

FEDERAL

31.08.2010

Tribunal Regional Federal 3ª Região

4.705

FEDERAL

30.08.2010

Tribunal Regional Federal 4ª Região

8.152

FEDERAL

30.08.2010

Tribunal Regional Federal 5ª Região

11

FEDERAL

30.06.2010

Total

240.980
Fonte: Conselho Nacional de Justiça, 2011

Com esses dados podemos perceber a presença de demandas judiciais em
todos os estados da federação. Apenas Amazonas, Paraíba e Pernambuco não
haviam enviado as informações até o momento da verificação delas.
Por ser um autorrelato dos próprios estados não se pode ter certeza se a
quantidade informada é realmente compatível com a realidade, nem se fazer
afirmações confiáveis, uma vez que a forma de coleta utilizada e a
preocupação com a precisão das informações podem ter diferido muito entre os
estados. De qualquer forma, chamam atenção os números demonstrados pelos
estados do Rio Grande do Sul, São Paulo e Rio de Janeiro, campeões no
número de ações no país. Além disso, vale ressaltar que neste quadro não
estão incluídas as ações movidas contra a esfera municipal, o que pode
aumentar em muito este quantitativo.
De qualquer modo, percebe-se que as demandas judiciais na área da saúde
são um problema real em todos os estados da federação. Estados e municípios
precisam se munir para lidar com a situação que se coloca, fortalecendo seus
processos de gestão da assistência farmacêutica e criando comissões técnicas
para prestar apoio ao judiciário no momento da decisão.
Nos últimos anos, os Tribunais Superiores parecem ter começando a
reconhecer a importância de se respeitar as listas de medicamentos
selecionados por meio de reformulações de decisões proferidas por instâncias
menores.90 Com isso, procura-se de certa forma limitar as demandas
descabidas, o que não significa necessariamente tolher o direito de tratamento
dos pacientes, mas sim viabilizá-lo com alternativas disponíveis no sistema,
teoricamente com eficácia comprovada e mais custoefetivas.
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Em 30 de março de 2010, o Conselho Nacional de Justiça lançou a
Recomendação no 31, cujo objetivo foi recomendar aos Tribunais a adoção de
medidas visando a subsidiar melhor os magistrados e demais operadores do
Direito, para assegurar maior eficiência na solução das demandas judiciais
envolvendo a assistência à saúde.110 Esta medida é reflexo da constatação por
parte do judiciário, da necessidade da adoção de ações para melhor
entendimento e manejo das demandas judiciais na área da saúde. Leva em
consideração o grande número de demandas em tramitação no Poder
Judiciário brasileiro e o grande dispêndio de recursos públicos decorrente
desses processos judiciais.
O documento recomendou que fossem firmados, até dezembro de 2010,
convênios com o objetivo de disponibilizar apoio técnico para auxiliar os
magistrados na formação de um juízo de valor quanto à apreciação das
questões clínicas apresentadas pelas partes das ações relativas à saúde. A
equipe técnica deveria ser constituída por profissionais da área de saúde, tais
como médicos e farmacêuticos.
Recomendou ainda, entre outras coisas, que as corregedorias orientassem
seus respectivos magistrados a:
•

Instruir as ações com relatórios médicos, com descrição da doença,
inclusive CID, contendo prescrição de medicamentos, com denominação
genérica ou princípio ativo, produtos, órteses, próteses e insumos em
geral, com posologia exata;

•

Evitar a autorização do fornecimento de medicamentos ainda não
registrados pela ANVISA, ou em fase experimental;

•

Ouvirem, sempre que possível, os gestores, antes da apreciação de
medidas de urgência;

•

Verificar, junto à Comissão Nacional de Ética em Pesquisas (CONEP),
se os requerentes fazem parte de programas de pesquisa experimental
dos laboratórios, caso em que estes devem assumir a continuidade do
tratamento.

No entanto, ainda são poucas as decisões reformadas da primeira instância
judicial.102 É pequena a adesão dos magistrados às recomendações do
Supremo Tribunal Federal (STF), como também se mostra débil o
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posicionamento do estado, que não recorre das decisões de primeira instância,
perpetuando-se assim esta modalidade de acesso a medicamentos no SUS.
Mecanismos das ações judiciais por medicamentos
A praxe jurídica consagrou a nomenclatura de “ação de medicamento” para
denominar o gênero, do qual são espécie todas as ações judiciais em que se
pleiteia uma prestação estatal envolvendo a área de saúde. Denomina-se
“ação de medicamento” não só uma demanda judicial na qual se pleiteia
determinado medicamento stricto sensu, mas também uma vaga em leito
hospitalar, ou a realização de uma determinada cirurgia, por exemplo.
Embora “ação de medicamento” pareça, a primeira vista, tratar-se de ação que
busca a entrega de um medicamento per se, nem sempre é assim. No Brasil,
quando alguém bate à porta do Judiciário, em geral busca que outra pessoa
(natural ou jurídica) faça/deixe de fazer alguma coisa (traduzido em “obrigação
de fazer”), ou que entregue alguma coisa que não dinheiro (traduzido por
“obrigação de entregar coisa”), ou que pague alguma quantia em dinheiro
(“obrigação de pagar quantia certa”).111 Todas estas mencionadas obrigações
são cabíveis nas ações de medicamentos, com maior ou menor incidência na
prática. Exemplifica-se: é possível que se busque que o Estado seja compelido
a realizar uma cirurgia “x” (obrigação de fazer), ou se abstenha de fechar posto
de saúde “y” (obrigação de não fazer), ou entregue a alguém medicamento “z”
(obrigação de entregar coisa), ou ainda que ressarça alguém pelo que este
despendeu com seu tratamento médico (obrigação de pagar quantia).
Cumpre salientar que a “ação de medicamento”, embora muito comum na
justiça brasileira, não conta com um procedimento específico, ou seja, nem o
Código de Processo Civil nem as legislações especiais disciplinaram um
procedimento diferenciado para tais ações judiciais. Com isso, diferentemente
de algumas situações em que o direito entendeu por bem determinar um
procedimento específico (por vezes mais célere que o comum, ou por vezes
mais complexo), como nas ações de alimentos, por exemplo (art. 732, e
seguintes, do Código de Processo Civil), não há um procedimento especial
para tais demandas por medicamentos.112
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Por essa razão, mesmo se tratando de uma ação corriqueira e mesmo se
tratando de um pedido que tem, por essência, uma necessidade de resposta
rápida do judiciário, ao menos até o momento, aqueles que acionam o Estado
em busca de um medicamento devem se valer dos mesmos procedimentos
judiciais utilizados para as demais ações comuns, como por exemplo, a
extinção de um contrato, ou o ressarcimento de algum dano.
Por outro lado, é interessante notar que as demandas por medicamento têm
sido, em sua maioria, atendidas por meio de liminares (“antecipação de tutela”
–

AT),

forma

de

tramitação

de

processos

judiciais

considerada

verdadeiramente excepcional.89 Entretanto, no Brasil, as liminares se tornaram
um ato de rotina nestes tipos de ação, com significados e efeitos amplos para a
efetividade do direito à saúde no Brasil.93
Esta “subversão” do processo judicial nas demandas por medicamentos retrata
o automatismo do processo e passou a constituir, na ausência de procedimento
específico, uma das características mais marcantes dessas demandas.
Ação Comum
Verifica-se que a “ação de medicamento” mais comum na justiça brasileira é
aquela que segue o rito comum ordinário, também denominada ação ordinária.
Ou seja, trata-se do procedimento judicial clássico, com as fases postulatória
(petição inicial, e resposta do réu, ou seja, contestação); fase instrutória (em
que são produzidas as provas, por exemplo provas testemunhais, perícias,
etc.); e fase decisória, todas nesta ordem e todas muito bem demarcadas,
como está ilustrado na Figura II.
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Figura II - Fases da Ação Ordinária

Fonte: Elaboração própria a partir de Câmara, 2004

Com isso, alguém que busca determinado medicamento (ou pedido envolvendo
prestação de saúde) deverá provocar o Estado-Juiz por meio de uma petição
inicial, anexando eventuais documentos, e indicando eventuais testemunhas;
posteriormente abre-se espaço para que o requerido/réu (que, em se tratando
de ação de medicamento, em geral será um ou vários entes da federação)
apresente sua resposta/defesa; passando-se em seguida para fase da
produção das provas (que não tenham sido apresentadas já na petição inicial e
na contestação), designando-se uma audiência, em havendo necessidade de
produção de prova oral, para que, ao final, o Judiciário apresente uma solução
para o caso, denominada de sentença judicial.
Somente após as fases acima mencionadas – e, obviamente, somente após o
decurso de considerável tempo – o juiz chegará a uma conclusão acerca do
que foi pedido na petição inicial, julgando:
•

Procedente o pedido: determinando que seja fornecido o medicamento
pleiteado
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•

Parcialmente procedente o pedido: nem tudo o que foi pleiteado pelo
requerente é acatado

•

Improcedente o pedido: reconhecendo que nada é devido ao requerente

•

O processo extinto sem resolução do mérito: por motivos processuais,
põe fim ao processo sem julgar o pedido feito.111

Ocorre que, sobretudo em se tratando de ação de medicamento, em que se
tem implicação direta sobre o bem-estar e a vida do requerente, no geral não é
possível se aguardar a decisão “final” (coloca-se entre aspas, pois a sentença
nem sempre porá fim à demanda, visto que ela ainda poderá se prolongar caso
haja recurso) do judiciário. Assim, nas ações de medicamentos, ressalta-se a
importância das “decisões liminares”, decisão que é dada pelo juiz antes
mesmo da sentença, baseada não em um juízo de certeza (pois este só ocorre
na sentença), mas em um juízo de probabilidade, quando o juiz pode antecipar,
total ou parcialmente, aquilo que se pleiteia (decisão de antecipação de tutela).
O juiz, sem decidir se o requerente tem de fato total razão ou não, determina
que o Estado desde já forneça um medicamento, ou realize uma cirurgia, ou
destine

determinado

leito.111

Em

geral,

estabelecem-se

prazos

para

fornecimento do insumo ou do serviço pleiteado, e este é curto, em vista da
urgência envolvida.
É importante salientar que a “decisão liminar” não é uma decisão final, e, como
tal, pode ser alterada a qualquer momento. Ademais, não afasta a necessidade
de que seja proferida uma decisão final (sentença), ainda que esta sirva
apenas para confirmar a decisão já dada liminarmente, ou ainda, que o juiz
venha a decidir de forma contrária à decisão liminar, o que acarretaria a
“cassação” da liminar.
É já na decisão de antecipação de tutela, que, no geral, as ações de
medicamentos têm seu ápice, isto porque caso haja o deferimento de tal
antecipação, e caso o requerente venha a usufruir do pleiteado, o
prosseguimento da ação até a sentença acaba, na prática, perdendo seu
sentido. Então, mesmo que, após toda a fase processual, o juiz venha a
entender que ao requerente não assistia razão, não será possível reverter o
quadro de um medicamento já utilizado, por exemplo.
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Com isso, já na fase de antecipação de tutela, as partes se fazem valer de
recursos com o objetivo de reverter a decisão do juiz. No procedimento
ordinário, denominam-se tais recursos como Agravo de Instrumento. São
recursos contra uma decisão que ainda não é a final (sentença), e que
remetem à instancia superior (Tribunal de Justiça, ou, na seara federal,
Tribunal Regional Federal) a possibilidade de alterar o que o juiz decidiu.111
Exemplificando, um indivíduo procura o judiciário para pleitear o recebimento
de um medicamento. O juiz (órgão de primeira instância) pode proferir uma
decisão judicial liminar determinando que o medicamento seja fornecido. A
parte requerida (por exemplo, um Estado ou um Município), por sua vez, por
meio do Agravo de Instrumento, consegue que o Tribunal de Justiça (órgão de
segunda instância) reforme a decisão, fazendo com que o indivíduo deixe de
receber o medicamento pleiteado de forma antecipada, só podendo então ser
recebido ao final da ação judicial (na sentença procedente ou parcialmente
procedente). O inverso também é possível, ou seja, aquele que não recebeu a
tutela antecipada pode, ao final do recurso, receber decisão autorizando que
lhe seja fornecido o medicamento até decisão final do juiz.
Chegada à fase final e proferida a decisão final do juiz, cabe ainda recurso
contra a sentença, sendo este denominado de Apelação. Neste caso, mais
uma vez a instância de segundo grau é chamada a decidir, o que é feito por um
colegiado de desembargadores que decidirão a questão por meio de um
Acórdão. Ainda contra o acórdão cabe recurso. No caso de violação de alguma
lei federal, cabe recurso especial a ser julgado pelo Supremo Tribunal de
Justiça (STJ). Caso o acórdão tenha violado matéria vinculada à Constituição
Federal, cabe recurso extraordinário a ser julgado pelo STF. Proferida sentença
pelo STF, não caberá mais recurso e fica definitivamente decidida a questão.111
As ações de medicamento também podem seguir alguns procedimentos
especiais, isso porque o pedido relacionado à saúde, assim como outros
pedidos (ex.: relativo à relação de consumo, ou relativo a concurso público),
por vezes veicula interesses metaindividuais (cabendo a Ação Civil Pública), ou
por vezes é gerado em razão de um ato ilegal emanado de autoridade pública
(cabendo o Mandado de Segurança).

78

Juizado Especial
Um dos procedimentos especiais em que pode ocorrer a “ação de
medicamento” é o procedimento especial dos Juizados Especiais, desde que,
no estado já tenha sido instaurado o Juizado Especial da Fazenda Pública.113
O Juizado Especial Cível e Criminal não é uma novidade no Direito brasileiro,
sendo anteriormente denominado de Juizado de Pequenas Causas.
Compete ao Juizado Especial Federal Cível julgar causas de competência da
Justiça Federal até o valor de sessenta salários mínimos. Já no Juizado
Especial Estadual, a competência é de causas cujo valor não exceda a
quarenta vezes o salário mínimo.114,115
Entretanto, nem toda “ação de medicamento” será manejada seguindo tal
procedimento, uma vez que o procedimento do Juizado Especial impede o
desenvolvimento de causas de maior complexidade probatória, nele se
incluindo, por exemplo, causas em que há um grande debate envolvendo
matéria pericial.
Mandado de Segurança
Outro procedimento especial que pode ser utilizado para as “ações de
medicamento” é o Mandado de Segurança, que é a ação civil, com base
constitucional (art. 5º, LXIX, da Constituição da República), de procedimento
especial, com previsão legal prevista na Lei Federal 12.016/09.68,116
O Mandado de Segurança visa à proteção de direito líquido e certo. Direito
líquido e certo é aquele cuja comprovação pode ser feita logo no momento da
apresentação da petição inicial. Com isso, há a redução temporal da fase
probatória.111 Além disso, a Lei 12.016/09, em seu art. 20, determina que o
processamento do Mandado de Segurança deve ser prioritário, só não
prevalecendo sobre o Habeas Corpus.117
Além do direito líquido e certo, há que se demonstrar que o direito esteja sendo
violado (ou em vias de ser violado), de forma ilegal ou com abuso de poder, por
uma autoridade pública (ou pessoa equiparada a autoridade), na forma do art.
1º, § 1º, da mencionada Lei, sendo este, aliás, o ponto diferencial do Mandado
de Segurança, ou seja, a insurgência contra um ato emanado de uma
autoridade.116
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Frise-se que a competência para julgar o Mandado de Segurança segue regra
peculiar, ou seja, dependerá de quem for apontado como autoridade coatora.
Caso seja apontado, por exemplo, o governador do estado como sendo a
autoridade coatora, então o Mandado de Segurança é julgado pelo Tribunal de
Justiça. Ou seja, o Tribunal de Justiça atua não como órgão recursal, mas
como órgão julgador originário. Caso seja apontada autoridade que não goze
de prerrogativa de função, então nesses casos a competência é do juiz de
primeiro grau, funcionando o Tribunal de Justiça (ou Tribunal Regional Federal)
como órgão revisor.117
Assim como nos procedimentos comuns, no Mandado de Segurança cabe
decisão liminar, e, se tal liminar for dada por juiz de primeiro grau, caberá o
recurso de Agravo de Instrumento.117
O Mandado de Segurança também pode ser utilizado para a proteção de
interesses metaindividuais, quais sejam, os direitos difusos, coletivos e
individuais homogêneos, e, neste aspecto, guarda similitude com a Ação Civil
Pública. Na forma da Lei, os legitimados para ingressar com o Mandado de
Segurança coletivo são, entre outros, associações legalmente constituídas e
em funcionamento a, pelo menos, 1 (um) ano.117
Por fim, salienta-se que o Mandado de Segurança tem um prazo para ser
usado, qual seja, 120 (cento e vinte dias) contados da data da ciência (pelo
interessado) do ato impugnado. Caso já tenha decorrido o referido prazo, a
consequência é que o Mandado de Segurança não será o meio para pleitear os
direitos perante o Judiciário, não havendo impedimento, todavia, de se manejar
uma ação pelo procedimento comum (de rito ordinário ou sumário).117
Ação Civil Pública
Por fim, temos a Ação Civil Pública, que é a ação de índole civil, de
procedimento especial, limitada no que diz respeito ao proponente, e que visa à
proteção de interesses metaindividuais (interesses difusos, coletivos, e
individuais homogêneos)117
A Ação Civil Pública é disciplinada por vários dispositivos legais, tendo por
base fundamental, todavia, a Lei Federal 7.347/85 e a Lei 8.078.118,119
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Segundo a Lei 8.078, interesses difusos, são os transindividuais, de natureza
indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por
circunstâncias de fato. Os interesses coletivos são os transindividuais, de
natureza indivisível, de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas
ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica-base. Já; por
fim, interesses individuais homogêneos, são os decorrentes de origem comum,
ou seja, são direitos individuais, mas que guardam similitude quanto ao fato
que os gerou.119
A Ação Civil Pública é, em síntese, aquela que busca, em um único processo,
trazer solução para determinada questão que envolva a sociedade como um
todo, ou ao menos que envolva um determinado grupo de pessoas.117
Pela natureza supraindividual, a Lei determina que poucos são os legitimados
para propor tal ação, entre eles, o Ministério Público, a Defensoria Pública,
associações (desde que cumpridos alguns requisitos), etc. Com isso, o cidadão
comum, por si só, não pode manejar a Ação Civil Pública.117
A grande vantagem da Ação Civil Pública é que sua sentença gera, via de
regra, efeito que atinge todas as pessoas titulares de determinado direito,
possibilitando assim que, com um único processo, resolva-se a questão para
uma multiplicidade de pessoas. Entretanto, uma dificuldade que as “ações de
medicamentos” sofrem para serem manejadas na forma de Ação Civil Pública é
que a doutrina e a jurisprudência são refratárias quanto à utilização deste
instrumento jurídico para veicular ações tendentes a se imiscuir nas políticas
públicas. Isto porque, considerando a amplitude da decisão, matérias como as
referentes à saúde poderiam fazer com que o Poder Judiciário – e não o Poder
Executivo – ditasse as prioridades de gastos públicos, etc., ferindo, assim, o
princípio da separação dos poderes.117
Importante ressaltar que mesmo após o requerente ter trazido seu pleito ao
Judiciário e de tal pleito ter sido acatado, quer por uma decisão liminar
(antecipatória de tutela) quer por uma decisão final de mérito (sentença), ainda
assim o requerente pode encontrar certa dificuldade no atendimento de seu
pleito, agora, judicialmente amparado por uma decisão favorável. Neste caso, o
Judiciário deve fazer valer sua decisão judicial, e assim o faz mediante as
medidas coercitivas, ou seja, o Estado-Juiz impõe sanções, financeiras ou não,
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àquele que descumprir a determinação judicial. Ao Judiciário é permitido impor
múltiplas medidas coercitivas para assegurar a efetividade de sua decisão, que
vão desde a imposição de multa diária (as denominadas astreíntes), prevista
no art. 461, § 4o, do Código de Processo Civil; busca e apreensão de
medicamentos; bloqueio judicial das contas daquele a quem caberia o
cumprimento da decisão judicial (art. 461, § 5º, do CPC); e ainda, prisão
daquele que estiver obstando o direito judicialmente declarado, isto por estar
incorrendo em crime de desobediência, previsto no art. 330, do Código Penal
brasileiro.112
Esta última sansão foi amplamente utilizada contra Secretários Estaduais e
Municipais de Saúde nos últimos anos, sendo estes vistos como os
responsáveis pela obstrução do acesso a medicamentos ou outros serviços ou
ações de saúde demandados.

O Estado de Mato Grosso do Sul
O Estado de Mato Grosso do Sul se situa na região centro-oeste do Brasil,
fazendo divisa com os estados de São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Goiás e
Mato Grosso e faz parte da fronteira do Brasil com a Bolívia e o Paraguai. Por
ser

um

estado

com

grande

extensão

fronteiriça,

possui

inúmeras

complexidades, no que diz respeito ao fluxo de pessoas e materiais.
Sua população estimada pelo IBGE em 2010 foi de 2.449.024 habitantes. É
composto por 78 municípios sendo sua capital a cidade de Campo Grande,
com 786.797 habitantes, 32% da população total do estado.120
A população residente urbana corresponde a 86% da população, e a rural
14%.120 Sua população, segundo dados da PNAD 2009, é composta, em sua
maioria, por pessoas jovens. Apenas 20% dos habitantes do estado
encontram-se na faixa dos 50 anos de idade ou mais.121
Com relação ao desenvolvimento humano, o estado se encontra na faixa de
maior IDH, como pode ser observado na Tabela II. É o único estado da região
Centro-Oeste dentro da faixa mais alta.122
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Tabela II - Índice de Desenvolvimento Humano dos estados brasileiros. Brasil, 2005.
UF
AL
MA
PI
PB
PE
CE
RN
BA
SE
RR
AC
PA
TO
RO
AP
AM
MT
GO
MG
ES
MS
PR
RJ
RS
SP
SC
DF

IDH – 2005
0,677
0,683
0,703
0,718
0,718
0,723
0,738
0,742
0,742
0,750
0,751
0,755
0,756
0,776
0,780
0,780
0,796
0,800
0,800
0,802
0,802
0,820
0,832
0,832
0,833
0,840
0,874

Grupo
Baixo
Baixo
Baixo
Baixo
Baixo
Baixo
Médio baixo
Médio baixo
Médio baixo
Médio baixo
Médio baixo
Médio baixo
Médio baixo
Médio alto
Médio alto
Médio alto
Médio alto
Médio alto
Médio alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto

Fonte: PNUD, 2005

Saúde no Estado
Com relação aos dados de saúde, apenas ¼ da população é coberto por
planos de saúde, ficando cerca de 1.800.000 pessoas dependentes do SUS,
exclusivamente. No estado há 1.458 estabelecimentos de saúde, sendo 824
pertencentes ao sistema público, o que representa 21% dos estabelecimentos
públicos de saúde da Região Centro-Oeste. Destes, 62 são estabelecimentos
públicos federais, 9 estaduais e 753 municipais.123
A Tabela III demonstra a cobertura da população por Programas de Atenção
Básica como o Programa de Agentes Comunitários em Saúde (PACS) e o
Programa Saúde da Família (PSF). Pode-se observar que o estado de Mato
Grosso do Sul apresenta média de cobertura mais alta do que a média nacional
e a regional. Além disso, houve um progressivo aumento da cobertura pelo
PSF ao longo dos anos, chegando a 57,2% em 2009, que somada à cobertura
pelo PACS chega a quase 80% da população do estado.124
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Tabela III - Cobertura populacional por Programas de Atenção Básica no Brasil, Região
Centro-Oeste e Mato Grosso do Sul. Brasil, 2001
Brasil

Ano

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Model o
de
Atençã o

PACS
PSF

População
coberta (1)

Região CO
%
popul açã o
coberta
pel o
programa

População
coberta (1)

MS

%
popul açã o
coberta
pel o
progra ma

População
coberta (1)

%
popul a ção
coberta
pel o
programa

31.265.852

17,5

1.977.010

15,8

734.933

33,4

65.543.751

36,6

5.008.847

40,0

890.341

40,5

Outros

837.377

0,5

37.566

0,3

2.162

0,1

Total
PACS
PSF

97.646.980

54,5

7.023.423

56,0

1.627.436

74,0

28.082.605

15,2

1.839.421

14,1

688.720

30,4

74.289.991

40,3

5.384.028

41,3

979.975

43,3

Outros

585.498

0,3

53.826

0,4

1.699

0,1

Total
PACS
PSF

102.958.094

55,9

7.277.275

55,9

1.670.394

73,8

26.098.567

14,0

1.855.804

14,0

672.306

29,3

82.219.750

44,0

5.826.005

43,9

1.040.052

45,3

Outros

518.330

0,3

87.939

0,7

1.695

0,1

Total
PACS
PSF

108.836.647

58,3

7.769.748

58,6

1.714.053

74,6

20.949.547

11,1

1.559.676

11,5

556.242

23,9

88.953.608

47,0

6.271.592

46,4

1.183.900

50,8

Outros

30.954

0,0

-

Total
PACS
PSF

109.934.109

58,1

7.831.268

57,9

1.740.142

74,6

19.889.607

10,5

1.505.427

11,0

500.740

21,4

92.790.438

48,9

6.516.479

47,6

1.261.306

54,0

Outros

81.485

0,0

-

Total
PACS
PSF

112.761.530

59,5

8.021.906

58,6

1.762.046

75,4

20.194.460

10,5

1.539.898

11,1

523.367

22,2

95.638.435

49,9

6.878.888

49,5

1.349.766

57,2

Outros

215.476

0,1

64.458

0,5

-

61

1.873.133,0

Total

116.048.371,0
61
8.483.244,0
Fonte: SIAB. Situação da base de dados nacional em 22/02/2010.

-

-

-

-

-

-

79,4

(1): Situação no final do ano

A quantidade total de leitos para internação é de 5.710, sendo destes, 1.599
(28%) públicos.123 Possui 1,5 leitos SUS para cada 1.000 habitantes, situação
pouco inferior a da média nacional que é de 1,8 leitos para cada 1.000
habitantes.125
A incidência de pobreza é de 34,23% na população total. Segundo dados da
POF 2009, os gastos médios familiares com saúde representam 5,7% dos
gastos totais das famílias do estado.126
No que diz respeito aos gastos públicos com saúde, a Tabela IV permite
observar a evolução das despesas com ações e serviços públicos de saúde no
estado entre os anos de 2000 e 2006. Nota-se um dispêndio crescente de
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recursos por todos os entes, tendo o total do aporte aumentado em 153% em
seis anos. O maior aumento se deu pelo aporte estadual (429%), seguido pelo
municipal (234%) e por último o nível federal com 95%, o que pode ser reflexo
do cumprimento da EC 29, que estabeleceu a evolução progressiva de
aplicação dos percentuais mínimos de 2000 a 2004.38
Tabela IV - Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde em Mato Grosso do Sul,
financiadas por recursos próprios - 2000 a 2006. Brasil, 2011
Federal

Anos

Despesa
(em R$ mil
correntes)

Estadual

Despesa por
habitante
(R$)

2000

200.750

96,61

2001

226.713

2002

253.009

2003

Despesa
(em R$ mil
correntes)

Municipal

Despesa por
habitante
(R$)

Despesa
(em R$ mil
correntes)

Total

Despesa por
habitante
(R$)

Despesa
(em R$ mil
correntes)

Despesa por
habitante
(R$)

44.825

21,57

108.486

52,21

354.061

170,39

107,39

97.090

45,99

122.509

58,03

446.312

211,42

118,19

151.248

70,66

162.299

75,82

566.556

264,67

282.793

130,34

132.796

61,2

188.542

86,9

604.131

278,44

2004

292.174

132,89

132.931

60,46

240.303

109,3

665.408

302,65

2005

330.148

145,79

185.630

81,97

295.008

130,28

810.785

358,04

2006

392.228

170,68

237.264

103,25

362.724

157,84

992.217

431,78

Fonte: SIOPS, 2011

Organização do Sistema de saúde no estado de Mato Grosso do Sul
No organograma da Secretaria de Saúde do Estado constam quatro DiretoriasGerais, sendo elas: Assistência à Saúde, Gestão Estratégica, Vigilância em
Saúde e Gestão e Finanças (Figura III). A Coordenadoria Estadual de
assistência farmacêutica está vinculada à Diretoria de Assistência à Saúde,
sendo dividida entre o setor de Gerência de medicamentos e setor de Apoio
Administrativo.

85

Figura III - Organograma da SES/MS, Mato Grosso do Sul, 2011

Fonte: SES/MS

Para fins de gestão do sistema de saúde, o estado foi dividido em 3
macrorregiões, que por sua vez são compostas por microrregiões, como
mostra a Tabela V:
Tabela V - Divisão dos municípios entre as macrorregiões do estado. MS, 2011
1. MACRORREGIÃO DE CAMPO GRANDE (34 MUNICÍPIOS)
1.1- MICRORREGIÃO DE AQUIDAUANA
Anastácio
Aquidauana
Bodoquena
Dois Irmãos do Buriti
Miranda
Nioaque
Subtotal – 06

23.846
45.623
7.986
10.362
25.615
14.396
127.828

1.2-MICRORREGIÃO DE CAMPO GRANDE
Bandeirantes
Campo Grande

6.598
787.204
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Corguinho
Costa Rica
Jaraguari
Maracaju
Nova Alvorada do Sul
Ribas do Rio Pardo
Rochedo
Sidrolândia
Terenos
Camapuã
Figueirão
Rio Negro
São Gabriel d’Oeste
Subtotal – 15
1.3 MICRORREGIÃO DE CORUMBÁ
Corumbá
Ladário

4.862
19.689
6.341
37.407
16.433
20.967
4.922
42.076
17.162
13.648
2.927
5.040
22.164
1.007.440
103.772
19.653
123.425

Subtotal – 2
1.4 MICRORREGIÃO DE COXIM
Alcinópolis
Coxim
Pedro Gomes
Sonora
Rio Verde de MT
Subtotal – 5
1.5-MICRORREGIÃO DE JARDIM
Bonito
Bela Vista
Caracol
Guia Lopes da Laguna
Jardim
Porto Murtinho
Subtotal – 6

4.570
32.180
7.967
14.867
18.892
78.476
19.598
23.175
5.400
10.368
24.363
15.369
98.273

2-MACRORREGIÃO DE DOURADOS (33 MUNICÍPIOS)
2.1-MICRORREGIÃO DE DOURADOS
Caarapó
Douradina
Dourados
Itaporã
Laguna Caarapã
Rio Brilhante
Deodápolis
Fátima do Sul
Glória de Dourados
Jateí
Vicentina
Subtotal – 11
2.2- MICRORREGIÃO DE NAVIRAÍ
Eldorado

25.763
5.365
196.068
20.879
6.493
30.647
12.131
19.024
9.928
4.017
5.901
336.216
11.680
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Iguatemi
Itaquiraí
Japorã
Juti
Mundo Novo
Naviraí
Subtotal – 7
2.3- MICRORREGIÃO DE NOVA ANDRADINA
Anaurilândia
Angélica
Batayporã
Ivinhema
Nova Andradina
Novo Horizonte do Sul
Taquarussu
Subtotal – 7
2.4- MICRORREGIÃO DE PONTA PORÃ
Amambaí
Antônio João
Aral Moreira
Coronel Sapucaia
Paranhos
Ponta Porá
Sete Quedas
Tacuru
Subtotal – 08
3- MACRORREGIÃO DE TRÊS LAGOAS (11 MUNICÍPIOS)
3.1- MICRORREGIÃO DE TRÊS LAGOAS
Água Clara
Bataguassu
Brasilândia
Santa Rita do Pardo
Selvíria
Três Lagoas
Subtotal – 6
3.2- MICRORREGIÃO DE PARANAÍBA
Aparecida do Taboado
Cassilândia
Inocência
Paranaíba
Chapadão do Sul
Subtotal – 5

14.887
18.618
7.645
5.900
17.035
46.355
122.120
8.494
9.170
10.938
22.355
45.549
4.944
3.512
104.962
34.739
8.215
10.255
14.064
12.355
77.866
10.780
10.215
178.489

14.429
19.825
11.804
7.254
6.277
101.722
161.311
22.305
20.932
7.686
40.174
19.654
110.751

Fonte: SES/MS

No estado, a CIB foi instituída pela Resolução SES nº. 55, de 23 de junho de
1993, da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul (SES/MS). É
constituída paritariamente por representação da SES e Conselho de

88

Secretários Municipais de Saúde (COSEMS), e composta por três CIB
Regionais estabelecidas nas Macrorregiões de Saúde e uma CIB Estadual.127
É uma instância de negociação, articulação e pactuação entre os gestores do
nível estadual e municipal de governo para a regulamentação e a
operacionalização das políticas de saúde no âmbito estadual da gestão do
Sistema Único de Saúde/SUS.

89

Pressuposto
O presente estudo parte do pressuposto de que as demandas judiciais, em
função de seu volume, de seu conteúdo e de seu manejo, provocam grande
impacto

na

gestão

da

saúde,

mais

especificamente

da

Assistência

Farmacêutica.
Estudos anteriormente desenvolvidos já demonstraram os altos gastos
provocados pelas ações de medicamentos impetradas, em sua maioria, contra
entes estaduais. Estes parecem obrigar-se a remanejar o orçamento da
assistência farmacêutica para o atendimento às demandas judiciais. Em alguns
estados e municípios houve a necessidade de montar uma estrutura capaz de
manejá-las de forma que fossem respondidas dentro dos prazos impostos pelo
judiciário e previstos nas ações.95,106. Além disso, as demandas judiciais
atuariam também desorganizando as atividades regulares da assistência
farmacêutica, uma vez que subvertem, efetivamente, as etapas de seleção,
programação e compra de medicamentos.
Nesse sentido, esperar-se-ia que o mesmo ocorresse na esfera municipal, na
qual a gestão da Assistência Farmacêutica, dotada de menos recursos e
estrutura, viria a sofrer, de forma drástica, as consequências das crescentes
demandas judiciais por medicamentos.
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Objetivos
Objetivo Geral
Caracterizar as demandas judiciais por medicamentos em municípios do
Estado de Mato Grosso do Sul, entre os anos de 2008 e 2011, analisando suas
consequências sobre a Gestão da assistência farmacêutica.
Objetivos Específicos
•

Caracterizar os pedidos de medicamentos através da Justiça, nas
comarcas de segunda entrância do Estado de Mato Grosso do Sul, entre
os anos de 2008 e 2011;

•

Caracterizar os gastos com medicamentos realizados pelos municípios
estudados por meio de fontes de dados secundárias (Sistema de
Informações sobre Orçamentos Públicos de Saúde (SIOPS); Fundo
Nacional de Saúde (FNS) e Secretaria Estadual de Saúde (SES), e
dados das entrevistas, no ano de 2011;

•

Analisar as consequências das demandas judiciais sobre a gestão, em
municípios selecionados, caracterizando problemas e estratégias de
gestão para enfrentamento das demandas por medicamentos.
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Capítulo II - METODOLOGIA
Este capítulo trata do marco teórico-metodológico, do planejamento e execução
do trabalho de campo, além da metodologia utilizada para analisar os dados
coletados e o conteúdo das entrevistas. Esta etapa permitiu a realização da
descrição analítica dos resultados que puderam, então, ser discutidos frente ao
referencial teórico.
A execução foi parcialmente subsidiada pela Coordenação de Aperfeiçoamento
de Pessoal de Nível Superior – CAPES, através da Bolsa de Produtividade
concedida à Prof. Dra. Claudia Garcia Serpa Osório de Castro, vinculada ao
Projeto MUDE, no qual se insere o presente trabalho.
O MUDE foi um projeto iniciado em 2011 e se propõe a analisar o panorama da
Assistência Farmacêutica nos municípios brasileiros, com foco nas situações
de demandas judiciais e desastres.

Aspectos Teóricos da Pesquisa
O Estudo
Trata-se de um estudo descritivo, de desenho transversal, cujo objetivo geral
foi caracterizar as demandas judiciais por medicamentos em municípios do
Estado de Mato Grosso do Sul, entre os anos de 2008 e 2011, analisando
possíveis consequências sobre a gestão da Assistência Farmacêutica.
Trata-se também de um estudo de casos múltiplos, pois teve como proposta
conhecer a situação da gestão municipal da Assistência Farmacêutica, frente
ao fenômeno da judicialização da saúde, em profundidade, em alguns
municípios selecionados do estado de Mato Grosso do Sul.
A estratégia metodológica foi desenhada em duas etapas, de forma que na
primeira

foram

coletados

dados

sobre

as

demandas

judiciais

por

medicamentos, e na segunda, foi realizada uma investigação mais aprofundada
das estratégias de gestão utilizadas pelos municípios, por meio de entrevistas
com os gestores.
É na forma de apresentação dos resultados que se pretendeu destacar, em
primeiro lugar, o contexto estadual das demandas judiciais por medicamentos;
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em segundo, o perfil de comarcas e municípios visitados e, em terceiro, uma
visão sistêmica do manejo das demandas frente à organicidade da gestão da
AF, de sorte a descortinar possíveis vetores entre gestão da AF e demandas
judiciais.
Marco Metodológico
Segundo Yin (1984), o estudo de caso é "uma inquirição empírica que investiga
um fenômeno contemporâneo dentro de um contexto da vida real", no qual os
comportamentos relevantes não podem ser manipulados, mas onde é possível
se fazer observações diretas e entrevistas sistemáticas.128 Caracteriza-se pela
"capacidade de lidar com uma completa variedade de evidências –
documentos, artefatos, entrevistas e observações". Deve se apoiar “na
coerência da estrutura das relações entre os componentes do caso, assim
como na coerência das variáveis destas relações no tempo”.129
Os estudos de caso múltiplos são considerados variações dentro do estudo de
caso. São desejáveis, quando a intenção da pesquisa é a descrição de
fenômeno, a construção de teoria ou o teste de teoria. Ainda segundo Yin
(2001), a opção pelos casos múltiplos faz com que o estudo global seja visto
como mais robusto.130
Para Mohr (1999), o pequeno número de unidades de análise é sobrepujado
pela possibilidade de uma análise mais aprofundada dos dados.131
O estudo de caso articula questões empíricas e teórico-conceituais na tentativa
de compreender o fenômeno em questão e, ao mesmo tempo, de desenvolver
teorias mais gerais.132 Por essas características, o estudo de caso tem sido
utilizado com frequência em pesquisas sobre política e administração públicas,
em particular, no campo da saúde.130,132
Fontes de dados
Primeira etapa
Foram utilizadas, como fontes de dados, ações judiciais sobre demandas de
medicamentos, depositadas nas comarcas de 2ª entrância do estado de Mato
Grosso do Sul.
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Segunda etapa
A principal fonte de dados para esta etapa foram entrevistas realizadas com
gestores municipais de saúde.
Além disso, bases de dados secundárias também foram utilizadas para
obtenção de dados financeiros. As informações obtidas complementaram os
dados obtidos nas entrevistas.
As fontes utilizadas para obtenção de dados financeiros foram:
•

Entrevistas: em que se obteve a informação sobre aporte municipal para
AFB, gastos com demandas judiciais e gastos com medicamentos não
pactuados, no ano de 2011.

•

Site da Secretaria Estadual de Saúde de Mato Grosso do Sul: onde se
obteve a informação sobre o aporte do estado para os municípios,
relacionado com a AFB, em 2011, disponível na Resolução no 09 da
Secretaria Estadual de Saúde de Mato Grosso do Sul de 23 de fevereiro
de 2011 e publicada no DOU no 7.905 de 11 de março de 2011.133
Entretanto, este dado diz respeito ao aporte mínimo feito por esta esfera
para cada um dos municípios. Por não ter sido identificada nenhuma outra
fonte mais confiável para obtenção deste dado, optou-se pela utilização
dela.

•

Site do Ministério da Saúde.134 onde se obteve a informação sobre o
repasse do Fundo Nacional de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde,
relacionado à Assistência Farmacêutica Básica, para o ano de 2011. O
dado considerado dizia respeito ao valor discriminado no subitem
Assistência Farmacêutica Básica, pertencente ao Bloco de Financiamento
da Assistência Farmacêutica.

•

SIOPS:39 onde se observaram os dados declarados pelos entes federados
sobre Receitas e Despesas relacionados com a AFB em 2011. No caso
das Despesas, para fins de comparação, levou-se em conta a despesa
paga, que representa a última das fases da despesa, e consiste na
quitação do bem adquirido ou do serviço contratado. O SIOPS foi utilizado
como uma fonte a mais para comparação dos dados obtidos nas outras
fontes, isso porque o envio de informações só passou a ser obrigatório em
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2013, e com isso os períodos anteriores não apresentam a segurança de
dados completos ou fidedignos.
Portaria 4.217 de dezembro de 2010:35 foi utilizada como referência para o

•

cálculo dos valores mínimos que deveriam ser aportados pelas três
esferas de gestão para a AFB.
Com esses dados foram construídas algumas tabelas, que possibilitaram as
análises posteriores.
Planejamento do Estudo
O planejamento metodológico contou com o envolvimento da esfera pública
estadual e municipal, na figura da Secretaria Estadual e das Secretarias
Municipais de Saúde, além da Defensoria Pública Estadual e do Tribunal de
Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul.
Primeira etapa
A primeira etapa constou do levantamento das ações judiciais por
medicamentos nas comarcas de 2ª entrância do estado. As ações por
medicamentos encontradas permitiram ilustrar o panorama quantitativo da
judicialização na esfera municipal.
Às ações encontradas foram aplicados os indicadores de avaliação e
monitoramento das demandas judiciais de medicamentos135, o que permitiu
conhecer os seguintes aspectos:
•

Características sociodemográficas do autor da ação judicial

•

Características processuais das ações judiciais

•

Características médico-sanitárias das ações judiciais

•

Características político-administrativas das ações judiciais

Segunda etapa
Esta etapa teve como objetivo pesquisar a situação dos municípios, no que
concerne à Assistência Farmacêutica. Para isso alguns municípios foram
selecionados, segundo critérios descritos adiante, e visitados para uma
entrevista com os gestores, seguindo roteiro de entrevista elaborado. A
construção deste instrumento teve como objetivo conhecer a situação da
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gestão da assistência farmacêutica. Os dados também foram confrontados com
dados obtidos no SIOPS, FNS e SES sobre receita e despesa com
medicamentos dos municípios e demais esferas de gestão.
Considerações sobre a definição das unidades de observação
Primeira Etapa
Nesta etapa, por tratar das questões jurídicas da pesquisa, elegeu-se como
unidade de observação a comarca.
O território do estado, para os fins de administração da Justiça, divide-se em
circunscrições, comarcas e distritos judiciários, formando, porém, uma só
unidade para os atos de competência do Tribunal de Justiça (Quadro II).
Quadro II - Estrutura do Judiciário de Mato Grosso do Sul, Mato Groso do Sul,
2011
Organização

Situação Atual

Quantitativo

Circunscrições

12

Entrâncias

3

Comarcas

54

Varas na Justiça Comum

189

Organização Judiciária
1º Grau
Varas na Justiça Comum Instaladas

166

Varas na Justiça Comum Não Instaladas

23

Varas de Juizados Especiais Instaladas

15

Varas de Juizados Especiais Não Instaladas

3

Juizados Especiais Adjuntos

53

Turmas Cíveis

4

Turmas Criminais

2

Organização Judiciária
2º Grau
Seções Cíveis

4

Seção Criminal

1

Seção Especial Cível de Uniformização da Jurisprudência e o
Tribunal Pleno

1

96

Fonte: Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, 2011

Conforme ilustrado na Figura IV, os 78 municípios do estado de Mato Grosso
do Sul são englobados em 54 comarcas. Cada comarca pode compreender um
município, ou mais de um, desde que contíguos, recebendo a denominação da
respectiva sede, podendo compreender uma ou mais varas. Os demais
municípios da comarca são classificados como distritos do município-sede,
somente para fins de organização judiciária.
Figura IV – Comarcas do estado de Mato Grosso do Sul, Mato Groso do Sul, 2011

Fonte: Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul

As comarcas são classificadas em 1ª entrância, 2ª entrância e entrância
especial, de acordo com seu tamanho, sendo as de primeira entrância as
menores e as comarcas especiais as maiores. Para isso são considerados o
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número de habitantes, o eleitorado, a receita tributária, o movimento forense e
a extensão territorial dos municípios.
No estado de Mato Grosso do Sul são encontradas 25 comarcas de primeira
entrância, englobando 32 municípios e 10 distritos (Tabela VI). Possuem vara
única. As comarcas mais populosas são Iguatemi, Itaporã, Anastácio e Sete
Quedas, cada uma com população estimada de 24.476, 24.465, 23.047 e
22.508 habitantes, respectivamente. As menores comarcas são as de Angélica,
Inocência, Pedro Gomes e Anaurilândia, cujas populações são de 7.465, 7.501,
8.537 e 8.697 habitantes, respectivamente.
Tabela VI - Comarcas de 1ª Entrância do estado, Mato Groso do Sul, 2011
Comarca
Água Clara
Anastácio
Anaurilândia
Angélica
Bandeirantes
Batayporã
Brasilândia
Deodápolis
Dois Irmãos do Buriti
Eldorado
Glória de Dourados
Iguatemi
Inocência
Itaporã
Itaquiraí
Nioaque
Nova Alvorada do Sul
Pedro Gomes
Porto Murtinho
Ribas do Rio Pardo
Rio Negro
Rio Verde de Mato Grosso
Sete Quedas
Sonora
Terenos

População
2009
13.879
23.047
8.697
7.465
11.777
14.050
19.992
11.600
9.643
12.421
9.894
24.776
7.501
24.465
17.603
15.693
12.673
8.537
15.527
20.077
13.904
19.216
22.508
13.334
15.276

Eleitores
9.956
16.875
6.123
5.588
10.127
11.068
13.696
8.256
7.469
9.130
6.804
16.743
5.978
15.662
12.397
10.192
10.258
6.275
8.597
11.969
10.316
13.450
8.256
9.169
10.455

Extensão
territorial (Km
2
)
11.031,073
2.949,206
3.395,540
1.273,199
6.028,514
2.869,335
11.948,507
831,263
2.344,611
1.017,788
491,758
4.731,992
5.776,261
1.602,692
2.063,876
3.923,798
4.019,209
3.651,171
17.734,925
17.308,718
6.009,116
8.151,975
831,263
4.075,437
2.841,240

Municípios
1
1
1
1
2
2
2
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1

Distritos
0
0
1
1
0
0
1
2
0
0
0
0
1
2
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0

Principal
atividade
econômica
Pecuária
Pecuária
Pecuária
Indústria
Pecuária
Pecuária
Pecuária
Pecuária
Pecuária
Pecuária
Comércio
Pecuária
Pecuária
Pecuária
Agricultura
Pecuária
Indústria
Comércio
Pecuária
Pecuária
Pecuária
Comércio
Pecuária
Agricultura
Pecuária

Fonte: Tribunal de Justiça de mato Grosso do Sul, 2011

As comarcas de segunda entrância são 27 no estado, englobando 43
municípios e 15 distritos (Tabela VII). As maiores comarcas são as de Corumbá
(118.272 habitantes), Ponta Porã (100.385 habitantes), Três Lagoas (96.149
habitantes) e Amambai (49.555 habitantes). As menores comarcas são
Camapuã (13.532), Chapadão do Sul (17.293), Bonito (17.856) e Bataguassu
(19.596).
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Tabela VII - Comarcas de 2ª Entrância do estado, Mato Grosso do Sul, 2011.
Comarca

População
2009

Amambaí
Aparecida do Taboado
Aquidauana
Bataguassu
Bela Vista
Bonito
Caarapó
Camapuã
Cassilândia
Chapadão do Sul
Corumbá
Costa rica
Coxim
Fátima do Sul
Ivinhema
Jardim
Maracaju
Miranda
Mundo Novo
Naviraí
Nova Andradina
Paranaíba
Ponta Porã
Rio Brilhante
São Gabriel do Oeste
Sidrolândia
Três lagoas

49.555
20.623
46.515
19.596
29.046
17.856
29.265
13.532
21.677
17.293
118.272
22.671
37.448
29.010
25.999
34.581
32.492
33.235
24.258
45.627
45.916
40.259
100.385
27.903
21.650
41.261
96.149

Eleitores
32.044
15.088
32.738
14.506
20.033
14.592
19.724
11.574
15.813
11.838
38.667
15.145
27.099
21.516
17.877
24.905
23.138
24.147
16.101
32.077
30.238
29.132
68.008
19.112
15.532
25.028
67.569

Extensão
territorial (Km
2
)
5.231.196
2.750.1306
16.958,496
2.416,718
7.834,218
4.934,318
3.674,305
6.203,840
3.649,830
3.850,693
65.303,372
10.276,142
10.811,228
2.553,419
2.859,004
3.412,197
5.298,840
7.985,871
899,131
3.193,839
4.776,096
5.402,778
9.862,401
3.987,529
3.864,859
5.286,490
13.465,023

Municípios
2
1
1
1
2
1
2
1
1
1
2
2
2
3
2
2
1
2
2
1
1
1
4
1
1
1
2

Distritos
0
0
3
1
0
0
2
0
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
1
1
0
1
1
2

Principal
atividade
econômica
Comércio
Pecuária
Comércio
Pecuária
Comércio
Comércio
Comércio
Pecuária
Pecuária
Agricultura
Comércio
Agricultura
Comércio
Agricultura
Comércio
Comércio
Agricultura
Comércio
Comércio
Comércio
Pecuária
Pecuária
Comércio
Agricultura
Indústria
Pecuária
Comércio

Fonte: Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, 2011

As comarcas especiais são as maiores, e no estado são representadas por
Campo Grande, com um município e um distrito, e Dourados, com um
município e cinco distritos (Tabela VIII).
Tabela VIII - Comarcas de Entrância Especial do estado, Mato Groso do Sul, 2011
Comarca
Campo Grande
Dourados

População 2009
755.107
189.762

Eleitores
515.957
135.337

Extensão
territorial (Km
2
)
8.096.051
4.086.400

Municípios
1
1

Distritos
1
5

Principal
atividade
econômica
Serviços
Comércio

Fonte: Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, 2011

O presente estudo se debruçou sobre os municípios integrantes das comarcas
de segunda entrância, pois congregam duas características em relação aos
demais. Considera-se que apresentem mais demandas judiciais do que as
comarcas de primeira entrância, sobretudo em função de um maior contingente
populacional. Por outro lado, imaginou-se que municípios que integram as
comarcas de 2ª entrância sofram maiores efeitos das demandas judiciais do
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que os municípios de comarca de entrância especial, em função da menor
capacidade de gestão e recursos disponíveis.
Com isso, nesta etapa da pesquisa foram coletadas informações em todos os
processos referentes a demandas judiciais por medicamentos, encontrados nas
27 comarcas de segunda entrância do estado.
Segunda Etapa
A opção pelas comarcas, e não por municípios, na primeira etapa do estudo, foi
feita, pois as comarcas são as divisões territoriais judiciárias. Estas, muitas
vezes, englobam mais de um município, sendo um deles o município-sede.
Para a seleção dos municípios cujos gestores foram entrevistados, recorreu-se
às planilhas elaboradas com dados das comarcas, contendo informações sobre
número de processos e tamanho da população.136 As comarcas foram divididas
em três grupos, de acordo com o contingente populacional, como pode ser
observado na Tabela IX:
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Tabela IX – Comarcas de segunda entrância do estado, Mato Groso do Sul, 2011

Comarca

População 2009

Camapuã

13.532

Chapadão do Sul

17.293

Bonito

17.856

Bataguassu

19.596

Aparecida do Taboado

20.623

São Gabriel do Oeste

21.650

Cassilândia

21.677

Costa rica

22.671

Mundo Novo

24.258

Ivinhema

25.999

Rio Brilhante

27.903

Fátima do Sul

29.010

Bela Vista

29.046

Caarapó

29.265

Maracaju

32.492

Miranda

33.235

Jardim

34.581

Coxim

37.448

Paranaíba

40.259

Sidrolândia

41.261

Naviraí

45.627

Nova Andradina

45.916

Aquidauana

46.515

Amambaí

49.555

Três lagoas

96.149

Ponta Porã

100.385

Corumbá

118.272

Fonte: TJMS, 2011

Em seguida analisou-se o número de processos depositados em cada comarca
no período de 2008 a 2011. Para uma análise ponderada, foi calculada a média
de processos por habitante. A partir deste valor encontrado, realizou-se uma
nova subdivisão entre: comarcas com um número de processos / habitante
acima da média, e comarcas com número de processos / habitante abaixo da
média, o que pode ser observado na Tabela X:
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Tabela X - Número de processos por habitantes nas comarcas de segunda entrância,
Mato Groso do Sul, 2011
Processos

Processos /
habitantes

41.261,00

5

0,000121

118.272,00

17

0,000144

Jardim

34.581,00

5

0,000145

Rio Brilhante

27.903,00

5

0,000179

Três lagoas

96.149,00

18

0,000187

Ponta Porã

100.385,00

19

0,000189

Aparecida do Taboado

20.623,00

4

0,000194

Miranda

33.235,00

8

0,000241

Amambaí

49.555,00

14

0,000283

Fátima do Sul

29.010,00

9

0,00031

Caarapó

29.265,00

12

0,00041

Costa rica

22.671,00

11

0,000485

Bonito

17.856,00

11

0,000616

Maracaju

32.492,00

22

0,000677

Mundo Novo

24.258,00

17

0,000701

Ivinhema

25.999,00

26

0,001

Chapadão do Sul

17.293,00

19

0,001099

Camapuã

13.532,00

15

0,001108

Aquidauana

46.515,00

54

0,001161

Bela Vista

29.046,00

35

0,001205

Naviraí

45.627,00

72

0,001578

São Gabriel do Oeste

21.650,00

35

0,001617

Bataguassu

19.596,00

35

0,001786

Nova Andradina

45.916,00

87

0,001895

Cassilândia

21.677,00

46

0,002122

Paranaíba

40.259,00

94

0,002335

Coxim

37.448,00

92

0,002457

1.042.074,00

787

0,000755

Corumbá

Menor número de processos / habitante

Sidrolândia

População

Maior número de processos / habitante

Comarcas

Fonte: TJMS, IBGE, 2011

Assim foi possível se ter mais clareza para seleção dos municípios iii, de forma
que fossem elencados representantes de faixas populacionais diferentes e com
perfis de demandas judiciais distintos. Optou-se pela seleção de seis
municípios, um de cada faixa populacional extrema e quatro da faixa
populacional intermediária. O maior número de municípios pertencentes à faixa
intermediária se deve a sua maior representatividade dentro da totalidade. Para
iii

Durante o levantamento dos processos foi possível observar que todas as ações impetradas
contra o ente municipal diziam respeito ao município-sede da comarca. Com isso, verificou-se
que a investigação sobre a gestão – segunda etapa da pesquisa – deveria ser realizada nestes
municípios, passando então a ser possível referir-se ao município, e não mais à comarca.
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cada um dos seis municípios foram apontados municípios alternativos que
preenchessem os mesmos critérios, de forma a se ter mais de uma opção no
caso de impossibilidades ou dificuldades na visita a qualquer um deles.
Com a finalidade de se preservar a identidade dos municípios selecionados,
resguardando os termos adotados no Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido (TCLE) assinado pelos gestores, a partir daqui o nome dos
municípios será substituído por cores.
A seleção final pode ser observada na Tabela XI.
Os critérios adotados para a seleção foram:
1) Município Azul: localizado na faixa de menor população (Faixa 1), com alta
relação de processos / habitantes.
2) Município Laranja: localizado na faixa de maior população (Faixa 3), com
baixa relação processos / habitantes.
3) Município Rosa: localizado na faixa intermediária, mas pertencente ao
estrato de menor número de habitantes (Faixa 2S), com alta relação de
processos / habitantes.
4) Município Marrom: localizado na faixa intermediária, mas pertencente ao
estrato de menor número de habitantes (Faixa 2S), com baixa relação de
processos / habitantes.
5) Município Roxo: localizado na faixa intermediária, mas pertencente ao
estrato de maior número de habitantes (Faixa 2I), com alta relação de
processos / habitantes.
6) Município Lilás: localizado na faixa intermediária, mas pertencente ao estrato
de maior número de habitantes (Faixa 2I), com baixa relação de processos /
habitantes.
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Tabela XI – Seleção de municípios para entrevista com gestores, Mato Groso do Sul,
2011
Relação
processos /
habitantes

Município

Faixa 1

> Média

Azul

Faixa 3

< Média

Laranja

Faixa 2 S

> Média

Rosa

Faixa 2 S

< Média

Marrom

Faixa 2 I

> Média

Roxo

Faixa 2 I

< Média

Lilás

Faixa

A indicação de alta ou baixa relação de processos / habitantes se deu em
função da média calculada entre o número total de processos e o número total
de habitantes das comarcas.
Aspectos teóricos do trabalho de campo
Primeira Etapa
Indicadores
Neste trabalho, foi utilizado como referência o manual de indicadores para
avaliação e monitoramento de demandas judiciais desenvolvido por Pepe e
colaboradores (2011).135
Sua utilização como referência permitiu que fossem destacadas as informações
relevantes para o estudo, as quais foram coletadas nos processos.
No Quadro III se encontram tópicos com os indicadores utilizados. Nem todos
aqueles existentes no manual foram utilizados no presente estudo, sendo a
justificativa para sua exclusão feita em seguida.
Quadro III – Indicadores de Avaliação e Monitoramento das Demandas Judiciais de
Medicamentos

DIMENSÃO 1 – Características sociodemográficas do autor da ação judicial
INDICADOR 1.1
Renda familiar mensal per capita
INDICADOR 3.1
Proporção da população por ocupação
DIMENSÃO 2 – Características processuais das ações judiciais
INDICADOR 1.2
Proporção das ações judiciais por representação do autor da ação
INDICADOR 2.2
Tempo mediano de decisão liminar ou antecipação de tutela na primeira
instância
INDICADOR 3.2
Tempo mediano da intimação da instância da saúde
INDICADOR 4.2
Tempo mediano de entrega do medicamento
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INDICADOR 5.2
INDICADOR 6.2

Proporção de concessão da liminar ou antecipação de tutela
Proporção de ações judiciais com exigência judicial para a concessão da
liminar ou antecipação de tutela
INDICADOR 7.2
Proporção de sentenças favoráveis ao autor
INDICADOR 8.2
Proporção de acórdãos favoráveis ao autor
INDICADOR 9.2
Razão de demandas extrajudiciais
INDICADOR 10.2
Razão das ações judiciais coletivas
INDICADOR 11.2
Proporção de ações judiciais impetradas por tipo de réu da ação
DIMENSÃO 3 – Características médico-sanitárias das ações judiciais
INDICADOR 1.3
Proporção de medicamentos por subgrupos
terapêutico/farmacológico/substância química
INDICADOR 2.3
Proporção de medicamentos prescritos pelo nome genérico
INDICADOR 3.3
Proporção de prescrições que utilizam exclusivamente o nome genérico
INDICADOR 4.3
Proporção de medicamentos requeridos que figuram nas listas de
medicamentos essenciais vigentes
INDICADOR 5.3
Proporção de ações judiciais contendo documentos adicionais, que não a
prescrição de medicamentos
INDICADOR 6.3
Proporção de medicamentos com força de recomendação Classes I e IIa na
indicação terapêutica
INDICADOR 7.3
Proporção de diagnósticos principais, por categoria diagnóstica
INDICADOR 8.3
Proporção de pacientes com cadastro na instância de saúde, anterior a
demanda judicial
INDICADOR 9.3
Razão de gasto de medicamentos demandados
INDICADOR 10.3
Proporção de medicamentos demandados com alternativa terapêutica no
Sistema Único de Saúde
DIMENSÃO 4 – Características político- administrativas das ações judiciais
INDICADOR 1.4
Proporção de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância
Sanitária
INDICADOR 2.4
Proporção de medicamentos, por componente do bloco de financiamento da
assistência farmacêutica
INDICADOR 3.4
Proporção de ações judiciais que incluem ao menos um medicamento
prescrito para indicação de uso off label
INDICADOR 4.4
Proporção de ações judiciais que demandam ao menos um medicamento que
esteja fora dos componentes do bloco de financiamento da assistência
farmacêutica
INDICADOR 5.4
Proporção de ações judiciais que demandam ao menos um medicamento do
Componente Especializado da assistência farmacêutica
Fonte: Pepe e colaboradores, 2011

Indicadores não utilizados:
•

Indicador 2.1 – Proporção da população por faixa etária  dentre as
questões sociodemográficas, elegeu-se como relevantes para o estudo
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apenas aquelas que diziam respeito à condição financeira dos
demandantes, ou seja, renda e ocupação.
•

Indicador 4.1 - Proporção da população por município de domicílio do
autor da ação  Como foram analisados apenas os processos em que o
ente municipal era réu da ação, este indicador não foi julgado necessário.

Indicador introduzido:
•

Indicador X.2 - Proporção de ações judiciais com pedido de manifestação
do réu para a concessão da liminar ou antecipação de tutela  Julgou-se
importante verificar a ocorrência e a frequência com que as instâncias de
saúde eram chamadas a se manifestar antes do julgamento da liminar ou
da antecipação de tutela. Esse dado contribuiria para verificar a tendência,
ou não, de acolhimento à recomendação no 31 do CNJ.110

O instrumento de coleta foi construído com perguntas cuja análise de suas
respostas levasse a resposta para o indicador. Os campos específicos para
coleta das informações necessárias foram discriminados em uma planilha que
será apresentada mais adiante.
No Anexo I se encontra o detalhamento sobre os indicadores utilizados, com
informações sobre sua concepção.
Segunda Etapa
Modelo Lógico
A utilização de modelos lógicos auxilia a compreensão da interação dos fatores
envolvidos no problema a ser estudado. A construção desses modelos
demanda a preocupação de identificar as possíveis causas entre o que é feito
pelo programa/serviço e os objetivos dele. Além disso, proporciona a
articulação dos insumos necessários, das atividades pretendidas e dos
produtos e resultados esperados. O propósito do modelo é fornecer um método
estruturado para definir o fundamento lógico do que se deseja avaliar.137
Ao explicitar o entendimento de como os diferentes componentes identificados
interagem com o contexto para a produção dos resultados, o modelo lógico
aumenta a validade interna do estudo, pois busca identificar as explicações
alternativas. Incrementa também a validade externa, uma vez que promove a
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compreensão da influência do contexto nos resultados das intervenções. Como
subsídios para a construção lógica expressa no modelo, são utilizados estudos
anteriores, normas técnicas ou experiência de especialistas, gestores ou
avaliadores.138
No presente estudo será utilizado o modelo lógico da Assistência Farmacêutica
(Figura V). Este é um modelo já consolidado pela literatura139 e construído com
base nos preceitos da integralidade. Permite verificar o encadeamento das
ações que devem conduzir a resultados esperados tais como o adequado
manejo de medicamentos, a segurança dos pacientes, e uma gestão eficiente
que redunde também nos resultados esperados.
Com isso, funciona exatamente como um modelo do que se deve esperar
dentro do contexto da Assistência Farmacêutica municipal. Sua utilização
permitirá verificar como se dá a gestão da Assistência Farmacêutica e em que
pontos ela é tensionada em função das demandas judiciais por medicamentos,
que ocorrem nos municípios investigados.
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Figura V – Modelo Lógico para Avaliação da Assistência Farmacêutica Municipal

Fonte: OPAS, 2005
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Indicadores
Um indicador incorpora critérios (condições ideais de qualidade a que se
almeja chegar) e reflete conceitos ou aspectos de uma atividade, traduzindo-os
para uma medida específica, que pode ser interpretada. Os indicadores devem
ser, portanto, válidos e confiáveis. Para tanto, é necessário que obedeçam a
critérios de clareza, utilidade, confiabilidade, mensurabilidade e validade140.
Os indicadores devem refletir os componentes do Modelo Lógico e os
conceitos subjacentes adotados na elaboração dele. Neste caso, o pressuposto
é a organização da gestão da AF. Além disso, foram incluídos indicadores
referentes às demandas judiciais, de forma que seja possível investigar os
pontos de tensão provocados por estas na gestão da AF municipal.
Os indicadores dispostos na planilha abaixo foram diferenciados entre insumos,
atividades, produtos, resultados e impacto.
Para construção da planilha os indicadores foram identificados e adaptados da
literatura pesquisada, que se encontra detalhada em seguida.
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PLANILHA DE INDICADORES – Gestão da AF frente às demandas judiciais por medicamentos
Componente
envolvido

Indicador

Descrição

Questionário

Referência

Profissionais envolvidos com a gestão da AF, segundo
formação.
Verificar a existência de pelo menos um farmacêutico
trabalhando com a assistência farmacêutica no nível central da
SMS, responsável pela execução e organização da AF.

1

MS, 2006
CFF, 2009
Marin et al, 2003

INSUMOS – Recursos Humanos
E

Equipe responsável
gestão da AF

E

Comissão de Farmácia e
Terapêutica

Existência de profissionais envolvidos com Comissão de
Farmácia e Terapêutica do município.

2

Marin et al, 2003
CFF, 2009

E

Número de
habitante

Número de médicos em atividade no município, por mil
habitantes.
(Número de profissionais / População total residente, ajustada
para o meio do ano) x 1.000

3

OPAS, 2005

E

Farmacêutico trabalhando no
almoxarifado ou central de
abastecimento farmacêutico.

Verificar a existência de pelo menos um farmacêutico para
cada almoxarifado ou central de abastecimento farmacêutico.

4

MS, 2006
CFF, 2009
Marin et al, 2003

5
6

MS, 2006
CFF, 2009

7

CONASS, 2007

8

CFF, 2009

médicos

pela

por

E

Profissionais envolvidos na
dispensação.

E

Profissional
responsável
pelas demandas judiciais por
medicamentos

Tipo de profissionais envolvidos na dispensação de
medicamentos nas unidades de saúde do município.
Número de Unidades de Saúde (unidades básicas, ambulatórios
de especialidades, hospitais e prontos-socorros) em que haja
farmacêuticos na dispensação / Número de US no município.
O profissional deve ser responsável pelo atendimento a essas
demandas, e suas atividades consistirão em instruir o processo,
tanto para a aquisição, quanto para a defesa, além da
dispensação do medicamento ao usuário.

INSUMOS – Documentos
E

Dados Epidemiológicos

Verificar o levantamento de dados epidemiológicos que
embasem as atividades da AF.
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E

RENAME

Deve-se medir a presença de pelo menos 1 exemplar e este
deve ser reconhecido como norteador para seleção de
medicamentos pelos profissionais responsáveis pela gestão da
assistência farmacêutica.

E

Normativas Locais

Verificar a disponibilidade de normativas locais voltadas para
gestão da AF

E

Protocolos Clínicos e
Diretrizes Terapêuticas

E

Normas técnicas

E

Plano Municipal de Saúde

Verificar a adoção de Protocolos Clínicos e Diretrizes
Terapêuticas pelos gestores da AF e profissionais de saúde do
município.
Verificar a disponibilidade de normas técnicas sobre os
critérios para armazenamento, distribuição, transporte e
dispensação dos medicamentos.
Verificar a existência de Plano Municipal de Saúde

9

Brasil, 2001
CFF, 2009
Marin et al, 2003

10

Marin et al, 2003
CFF, 2009

11

Marin et al, 2003
CFF, 2009

12

MS, 2006
CFF, 2009
Marin et al, 2003

13

Brasil, 2010

14

Marin et al, 2003
CFF, 2009

15

MS, 2006
OPAS, 2005
CFF, 2009
Marin et al, 2003

16

Marin et al, 2003
CFF, 2009

INSUMOS - Recursos Físicos e Materiais
E

Almoxarifado Central

E

Unidades dispensadoras de
medicamentos com dimensão
suficiente e condições
estruturais adequadas para o
trabalho.

E

Estrutura para transporte dos
medicamentos no município

Verificar se a gestão está ciente das condições necessárias para
armazenamento correto dos medicamentos e refere existência
de Almoxarifado Central no município de acordo com Boas
Práticas de Armazenamento (BPA).
Verificar se a gestão está ciente das condições necessárias para
as unidades dispensadoras de medicamentos: dimensão
suficiente e condições estruturais adequadas para o trabalho
(local de atendimento, fontes de informação, recursos
informáticos e administrativos).
Verificar se a gestão está ciente das condições necessárias de
estrutura para transporte de medicamentos de acordo com Boas
Práticas de Transporte (BPT)

INSUMOS - Recursos Financeiros
E

Recursos próprios do
município voltados para o
financiamento da AF

Verificar pactuação na CIB dos valores a serem empregados
pelo município para financiamento da AB
Valor mínimo estipulado para os municípios: R$ 1,86 por
habitante/ano.

17
20

Brasil, 2010
Marin et al, 2003
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E

Recursos advindos da esfera
estadual para o
financiamento da AF

Verificar pactuação na CIB dos valores a serem empregados
pelo estado para financiamento da AB
Valor mínimo estipulado para os estados e Distrito Federal: R$
1,86 por habitante/ano.

E

Recursos advindos da esfera
federal para o financiamento
da AF

Valor mínimo estipulado para a União: R$ 5,10 por
habitante/ano.

E

Gasto extra do município
com financiamento da AF

Verificar recursos do município utilizados para atendimento a
demandas judiciais e compras emergenciais

18

Brasil, 2010
Marin et al, 2003

19

Brasil, 2010
Marin et al, 2003

21
22
23

CONASS, 2007

ATIVIDADES - Coordenar a Assistência Farmacêutica
P

P

P

Assistência farmacêutica no
organograma da Secretaria
Municipal da Saúde.
Assistência Farmacêutica
como parte do Plano
Municipal de Saúde, com
definição de objetivos e
metas.
Procedimentos para o
monitoramento da assistência
farmacêutica.

P

Articulação com a esfera
estadual e federal

E

Procedimentos específicos
para manejo das demandas
judiciais

Verificar a existência de assistência farmacêutica no
organograma da Secretaria Municipal da Saúde e sua estrutura.

24

MS, 2006
CFF, 2009
Marin et al, 2003

Verificar a inclusão da assistência farmacêutica no Plano
Municipal de Saúde, com definição de objetivos e metas.

13

MS, 2006
CFF, 2009

25

MS, 2006
Brasil, 2010

26
27
28

MS, 2001
Brasil, 2010
CFF, 2009

29

CONASS, 2007

Verificar a existência de procedimentos para o monitoramento
da assistência farmacêutica por meio de indicadores.
Verificar a utilização do sistema Hórus
Verificar interação do município com as demais esferas de
gestão para recebimento de recursos e insumos de acordo com
cada competência
Verificar se a gestão da AF dispõe de procedimentos
específicos estabelecidos para manejo das demandas judiciais.
Devem ser responsáveis por instruir o processo, tanto para a
aquisição, quanto para a defesa, através da elaboração de
pareceres técnicos.
Devem ser responsáveis pela elaboração de cadastro sobre as
demandas judiciais

ATIVIDADES – Seleção
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P

Formulação e atualização do
elenco municipal

Existência de relação municipal de medicamentos essenciais.
Verificar a periodicidade de revisão e atualização da lista
pactuada pelo município.

30

MS, 2006
CFF, 2009
Marin et al, 2003

32

MS, 2006
CFF, 2009

34

CONASS, 2007

35

MS, 2001
Brasil, 2010
CFF, 2009
Marin et al, 2003

ATIVIDADES – Programação
P

Realização de programação
das necessidades de
medicamentos

P

Revisão da programação com
inclusão de medicamentos
demandados judicialmente

Verificar se o município programa necessidades de
medicamentos de acordo com os métodos recomendados,
documentadas em memória de cálculo.
Verificar se ocorre revisão na programação das necessidades do
município, incorporando os medicamentos frutos de demandas
judiciais com ganho de causa para os usuários.
Verificar se levam em consideração o tempo de uso, o número
de pacientes e as variáveis que podem influenciar o processo,
tais como a disponibilidade orçamentária e financeira e a
agilidade na aquisição.

ATIVIDADES – Aquisição
P

Responsabilidade sobre a
aquisição

P

Mecanismo de compra

P

Utilização de ferramentas
para auxilio nos processos de
aquisição

P

Procedimentos estabelecidos
para compra de
medicamentos de demandas
judiciais

Verificar se a Coordenação de AF participa do processo de
aquisição.
Verificar se a aquisição é centralizada pelo estado ou realizada
pelo próprio município.
Verificar a existência de consórcios para aquisição de
medicamentos.
Verificar quais os mecanismos de compra utilizados pelo
município para compra de medicamentos.
Verificar se os gestores estão cientes dos mecanismos de
compras públicas regulamentados pela legislação
Verificar a existência de catálogo contendo as especificações
técnicas dos medicamentos para os editais de aquisição
municipal.
Verificar se o município utiliza o Banco de Preços em Saúde
ou outra ferramenta para registro e consulta dos preços de
medicamentos.
Verificar se o departamento de compras dispõe de
procedimentos determinados para aquisição de medicamentos
de demanda judicial.
Verificar se é dado tratamento prioritário aos processos, tanto

36

Brasil, 2010

37

MS, 2006
CFF, 2009

43

CONASS, 2007
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na demonstração de recursos orçamentários, quanto na fase de
emissão da nota de empenho e liquidação da despesa.
Verificar qual o mecanismo utilizado para a compra.

ATIVIDADES - Armazenamento/Distribuição/Transporte

P

Logística definida

Verificar a existência de documentos sobre planejamento da
logística de medicamentos.
Observar detalhamento sobre:
• Controle de estoque
• Periodicidade e quantitativo para abastecimento das
unidades de saúde através de registros
documentados
• Mobilização de meio de transporte para as entregas
de medicamentos

44

Marin et al, 2003

Verificar se gestores da AF disponibilizam a Remume, PCDT
impressa aos prescritores nas unidades de saúde.

48

MS, 2006
CFF, 2009
OPAS, 2005

Verificar a existência de programação continuada para
promoção do uso racional de medicamentos para os
prescritores.

49

MS, 2006
CFF, 2009
OPAS, 2005

Verificar a existência de normas técnicas escritas sobre os
critérios para dispensação nas unidades de saúde para
atendimento ao usuário.

12.1

MS, 2006
CFF, 2009

Verificar se a dispensação ocorre em local apropriado,
mediante apresentação da prescrição médica, e observando
alguns cuidados, peculiares às ações judiciais.

52

CONASS, 2007

ATIVIDADES – Prescrever, URM
P

P

Existência de documentos e
normas disponíveis aos
prescritores nos consultórios.
Capacitação continuada para
promoção do uso racional de
medicamentos para os
prescritores.

ATIVIDADES – Dispensação
P

P

Normas técnicas escritas
sobre os critérios para
dispensação nas unidades de
saúde para atendimento ao
usuário.
Procedimentos para
dispensação de
medicamentos de demandas
judiciais.

PRODUTOS - RH Capacitados
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R

No de Profissionais
capacitados para gestão da
AF

R

No de Profissionais
capacitados para prescrição
segundo URM

R

No de Profissionais
capacitados para dispensação
segundo URM

No de Profissionais da equipe de gestão da AF que possuem
alguma capacitação específica para desempenho das atividades
- curso extra
- tempo de experiência na gestão
No de Profissionais médicos que possuem alguma capacitação
específica para prescrição segundo URM e implementação de
PCDT
- curso
- experiência (tempo de trabalho na área) AB, AE, Prog.
Estratégicos
- conhece normas de prescrição (citar quais)
- orientação do paciente (como)
No de Profissionais farmacêuticos que possuem alguma
capacitação específica para dispensação segundo URM
- curso na área de clínica
- tempo de experiência em atividades clínicas
- conhece normas de prescrição e dispensação (citar quais)
- orientação do paciente (como)

1.1

Marin et al, 2003
CFF, 2009

4.1

Marin et al, 2003
CFF, 2009

5.1

Marin et al, 2003
CFF, 2009

13.1

Brasil, 2010
CFF, 2009

31

OPAS, 2005
CFF, 2009
Marin et al, 2003

Verificar se na programação há algum medicamento não
constante na Remume.

33

CFF, 2009
Marin et al, 2003

Verificar quantos medicamentos programados não foram
adquiridos no último ano.

38

CFF, 2009
Marin et al, 2003

PRODUTOS - Plano Municipal de Saúde contemplando AF
R

Plano de Saúde municipal
elaborado, contemplando
capítulo sobre AF

Verificar se o Plano Municipal de Saúde contempla AF

PRODUTOS – Elenco Selecionado
R

Composição da lista
orientada pela Rename

Verificar se na lista há algum medicamento não constante na
Rename.

PRODUTOS – Medicamentos Programados
R

Programação realizada de
acordo com elenco municipal

PRODUTOS - Medicamentos adquiridos
R

Aquisição realizada de
acordo com a Programação
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R

Aquisição tempestiva

Verificar a porcentagem de processos de aquisição de
medicamentos iniciados após a falta do medicamento nos
serviços de saúde no último ano .

39

MS, 2006

R

Compras realizadas na forma
de licitação

No de compras realizadas pelo município na forma de licitação
/ No total de compras realizadas pelo município no último ano

40

Marin et al, 2003

41

MS, 2006

42

MS, 2006
CFF, 2009

45

OPAS, 2005
CFF, 2009

R

Compras de urgência

R

Medicamentos programados
e adquiridos e recebidos na
quantidade programada e no
tempo determinado

Verificar a ocorrência de compras de urgência e seus motivos,
no último ano.
(Atraso nas licitações para a compra de medicamentos, Atraso
nas entregas pelos fornecedores, Prescrição de medicamentos
fora da lista padronizada)
Verificar como a gestão audita a aquisição de medicamentos
Verificar a conformidade das aquisições de
• Medicamentos do componente básico,
• Medicamentos do grupo 3 do componente
especializado
• Demais medicamentos pactuados.

PRODUTOS - Medicamentos Armazenados
R

Medicamentos armazenados
segundo BPA

Verificação pela gestão se
adequadamente armazenados
- uso de BPA
- uso de manuais
- treinamento de equipes

os

medicamentos

estão

PRODUTOS - Medicamentos distribuídos
R

R

Sistema de transporte

Verificação pela gestão se os medicamentos estão sendo
adequadamente transportados

46

Marin et al, 2003
CFF, 2009

Unidades de saúde
abastecidas com
medicamentos necessários

Verificação do abastecimento pela gestão da AF
• visitas às unidades
• auditorias
• verificação de mapas de abastecimento
• atingimento de metas

47

Marin et al, 2003
CFF, 2009

PRODUTOS - Medicamentos prescritos
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R

Prescrições de medicamentos
segundo critérios
estabelecidos

Verificação da prescrição de medicamentos pela gestão da AF
em relação a:
• Medicamentos em consonância com a lista municipal
adotada ou listas pactuadas
• Atendimento a legislação específica
• Acompanhamento e uso racional

50

Brasil, 2001
CFF, 2009

Verificação, pela gestão da AF, das condições de dispensação
dos medicamentos

51

Marin et al, 2003
CFF, 2009

53
54

CONASS, 2007

PRODUTOS - Medicamentos dispensados
R

Medicamentos dispensados
segundo determinações e
URM

PRODUTOS - Demandas judiciais adequadamente respondidas

R

Demandas judiciais
adequadamente respondidas

Verificar se as medidas utilizadas para manejo das demandas
judiciais redundam em respostas adequadas, seja através do:
a) Arquivamento do processo, no caso em que:
• os pareceres técnicos elaborados respaldem o não
fornecimento do medicamento
• a determinação tenha sido no sentido de atendimento único.
b) Mobilização da área de AF para:
• dispensar regularmente o medicamento (nos casos em que o
medicamento seja padronizado e a responsabilidade de
aquisição/dispensação seja do município), incluindo os
quantitativos desse usuário nas previsões de aquisição;
• consolidar as quantidades a serem fornecidas em todas as
ações judiciais, referentes a um mesmo medicamento, de modo
a otimizar o processo de aquisição, no caso em que o
medicamento não seja padronizado.

RESULTADOS - Medicamentos disponíveis
R

Medicamentos disponíveis e
prontos para utilização em
quantidade e qualidade
adequada nos locais de
atendimento

Procedimentos usados pela gestão para verificar a
disponibilidade de medicamentos, sua qualidade, e quantidade

Indicadores anteriores

RESULTADOS – Estratégias de Gestão
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R

Estratégias de gestão e de
financiamento para
medicamentos demandados
judicialmente

Estratégias de gestão e de financiamento utilizadas pelo
município para lidar com medicamentos demandados
judicialmente

Indicadores anteriores

RESULTADOS - Diminuição das demandas judiciais para acesso a medicamentos
R

Diminuição de demandas
judiciais envolvendo
medicamentos pactuados
pelo sistema público de
saúde

Número de demandas judiciais impetradas contra o município
para recebimento de medicamentos.

Não será avaliado neste momento.
Trata-se de um resultado dependente dos
demais e, portanto, configura uma medida de
longo prazo.

IMPACTO
R

R

Redução da morbidade e da
mortalidade associadas às
doenças de maior prevalência
na população
Sustentabilidade na provisão
de insumos e serviços de AF
à população

Redução da taxa de mortalidade, geral e por causa

Acesso sustentável a medicamentos pela população

Não serão avaliados. Medidas de impacto são
de longo prazo, e dependem de outros
determinantes, que não somente a gestão da
assistência farmacêutica.
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Aspectos Práticos da Pesquisa
Primeira Etapa
Levantamento
Na primeira fase do estudo, foram identificados e quantificados os processos
sobre demandas de medicamentos, de cada uma das 27 comarcas de segunda
entrância do estado de Mato Grosso do Sul.
Para isso, foi solicitada, a cada uma das comarcas, através de contato telefônico
com cada um dos cartórios distribuidores, a emissão de certidões, onde
constariam os números dos processos que atendessem aos seguintes
parâmetros: processos em que o município-sede da comarca fosse a parte
passiva, entre os anos de 2008 e 2011.
Não foi possível especificidade maior na realização da busca no que diz respeito
aos processos sobre medicamento, pois estes não são classificados com esse
tipo de identificação. A maioria consta simplesmente como Procedimento
Ordinário, ou Ação Civil Pública, etc.
Para emissão das certidões foi enviada a requisição devidamente preenchida
com tais parâmetros, e foi paga a taxa referente à emissão de cada certidão.
De posse delas, foi possível então, através do site do tribunal de Justiça de Mato
Grosso do Sul,136 acessar cada um dos processos e verificar quais se tratavam
de processos sobre demandas judiciais de medicamentos. O site é de fácil
acesso e logo no topo de sua primeira página é possível encontrar os campos
que devem ser preenchidos (comarca e número do processo). Com a inserção
das informações é possível ter acesso ao andamento do processo, ou ao
processo na íntegra, no caso de processos digitais. Entretanto, estes últimos se
referem, na maioria das vezes, a processos recentes, a partir de 2011, e, à
época da coleta dos dados, nem todas as comarcas já haviam implementado o
processo digital.
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Contatos
No início do processo de levantamento de dados foi realizado contato com a
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso do Sul. O defensor público geral
recebeu a coordenadora da pesquisa, que lhe apresentou os objetivos do estudo
e solicitou apoio para a etapa de visita às comarcas. A princípio verificou-se a
possibilidade de utilização de estagiários da Defensoria para a coleta de dados,
entretanto esta possibilidade foi descartada em virtude da falta de pessoal e
excesso de trabalho por que passa a instituição. De qualquer forma, a
Defensoria se colocou à disposição para apoio aos pesquisadores.
Com a listagem dos processos concluída, foi realizado contato com o Tribunal
de Justiça de Mato Grosso do Sul. Um magistrado recebeu a documentação do
estudo e solicitou que fosse protocolado um documento oficial da Fiocruz a
respeito da pesquisa. Este documento foi então enviado para todas as
comarcas, dando ciência, aos juízes, da realização da pesquisa. Além disso,
outro magistrado, envolvido com a Comissão que trata das demandas judiciais
na área da saúde no estado, ofereceu apoio através de contato pessoal com os
juízes das comarcas, o que facilitou o agendamento das visitas.
Assim, em seguida, deu-se início à fase de contato direto com os juízesdiretores dos fóruns de cada comarca, informando sobre a data da visita e
solicitando a disponibilização dos processos para consulta. Todos os contatos
foram realizados e antes da ida a campo todas as visitas já estavam agendadas
e todas as listagens de processos já haviam sido enviadas às comarcas.
Seleção dos Pesquisadores de Campo
Para auxílio ao trabalho de campo foram recrutados pesquisadores. Optou-se
pela seleção de profissionais da área do Direito, pois o manejo dos instrumentos
e dos objetos da pesquisa, isto é, os processos, requeria profissionais
familiarizados com a linguagem jurídica.
Assim, em contato com a assessoria da defensoria pública foram indicados dois
nomes. Os candidatos foram contatados e uma entrevista foi realizada. Ambos
cursaram faculdade de direito, sendo um deles bacharel, e o outro advogado.
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Além disso, por se tratar da comarca mais distante e por haver a possibilidade
de uma pessoa local para a realização da coleta de dados, um terceiro
pesquisador foi selecionado para Corumbá. A pesquisadora responsável pela
coordenação da pesquisa também ficou comprometida com a visita a duas
comarcas, ficando a equipe de pesquisadores de campo composta então por 4
pessoas.
Treinamento dos Pesquisadores de Campo
Para realização do treinamento foi elaborada uma apresentação e um manual de
trabalho de campo. O treinamento dos pesquisadores foi realizado em 2 etapas.
No primeiro dia foi realizada uma apresentação do Projeto, e foi entregue o
manual. Neste manual e no treinamento foram tocados os pontos referentes à
Apresentação do projeto e reconhecimento dos pesquisadores de campo;
Aspectos teóricos para nortear o trabalho de campo (Indicadores e Processos);
e Aspectos operacionais do trabalho de campo (Instrumentos de coleta de
dados, Logística da pesquisa e roteiros por pesquisador de campo e Prestação
de contas). Após a apresentação, as dúvidas foram esclarecidas. No segundo
dia foi realizada uma simulação de preenchimento da planilha. Para isso
utilizaram-se cópias de 2 processos físicos, e 1 processo digital, acessado
através do site do TJMS.
Outro encontro foi realizado na véspera da viagem para entrega do material a
cada pesquisador. Este foi composto de: pasta, lápis, caneta, caderno de
campo, pen drive contendo os arquivos das planilhas de cada comarca e outros
arquivos referentes à apresentação do trabalho e ofícios às comarcas, caso lhes
fosse solicitado, internet 3G e alguns documentos impressos, como sumário
executivo, documento da Fiocruz protocolado no TJMS, ofício às comarcas,
manual do pesquisador de campo e cronograma de visita às comarcas.
Além disso, foi entregue recurso financeiro referente às diárias para o trabalho
de campo. Um recibo de recebimento foi assinado por cada pesquisador.
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Instrumento de Coleta
Para cada comarca foi feito um arquivo Excel específico, em que constava a
planilha que deveria ser preenchida com os dados dos processos. A primeira
coluna das planilhas já se encontrava pré-preenchida com o número dos
processos.
A seguir estão as informações que foram coletadas nos processos e
preenchidas na planilha, com exemplos de preenchimento em itálico:
•

Requeridos: Município; Estado e Município (nestes casos, preencher
com estado na frente)

•

Representantes: Defensoria; Ministério Público; Advogado

•

Renda mensal do requerente: 1 salário mínimo; R$ 350,00

•

Ocupação do Requerente: agricultor; desempregado

•

Ação: Individual; Coletiva

•

Medicamentos: captopril 25 mg (3 caixas); propranolol 140 mg 2 vezes
ao dia

•

Condição de Saúde: Espondilolistese (CID M43.1); Ganartrose primária
bilateral (CID M17.0); Mal de Alzheimer (CID G30.1)

•

Entrada: 22/07/2010

•

Exigência de documentos ao autor para concessão da liminar ou AT:
Sim; Não

•

Quais: prescrição médica; laudo médico

•

Solicitação de manifestação ou parecer técnico ao requerido para
decisão sobre concessão da liminar ou AT: Sim ou Não

•

Tutela Antecipada: Concedida, Negada em 20/20/2011 (neste caso,
colocar ambas as informações no mesmo campo e deixar o campo da
data em branco); Parcial

•

Data da concessão da AT: 05/08/2010
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•

Intimação da parte: 10/08/2010

•

Data da entrega do medicamento: 20/08/2010

•

Sentença: 17/03/2011

•

Resultado: Deferido; Indeferido; Parcialmente deferido

•

Intimação da parte: 23/03/2011

•

Acórdão: Favorável; Desfavorável; Parcialmente Favorável

•

Obs: Possíveis informações relevantes que não cabem nos campos
anteriores, tais como: 1) Na sentença ou na AT, em casos em que a parte
condenada ao fornecimento diferir da que consta na inicial, informar neste
campo (Ex: Estado e município são acionados juntos, mas apenas o
estado é condenado, ou ambos são condenados, mas cada qual sendo
responsável por um medicamento). 2) No caso de sentença com extinção
sem julgamento de mérito, quando possível, colocar o porquê (ex:
falecimento do autor). 3) No caso de sentença ou AT parciais, especificar
o que foi deferido e o que foi negado.

Logística de campo
O Estado de Mato Grosso do Sul é de extensão moderada, quando comparado
ao estado de Sergipe, de pequena dimensão, ou ao estado do Pará, de grande
dimensão. Sua capital, Campo Grande, apresenta uma vantagem logística por
se localizar no centro do estado, servindo de base para a partida do estudo. As
comarcas foram divididas entre Norte e Sul, e utilizou-se como critério para sua
distribuição, além da proximidade entre uma e outra, o número final de
processos para cada pesquisador, de forma a não haver sobrecarga de trabalho
e de distância a ser percorrida.
O trabalho de campo teve início no dia 12 de março de 2012.
A Figura VI ilustra a divisão das comarcas entre os pesquisadores.
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Figura VI - Distribuição das comarcas entre os pesquisadores de campo, Mato Groso do
Sul, 2011

Fonte: TJMS, 2011

A ordem de visitação e o número de processos em cada comarca podem ser
observados na Tabela XII.
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Tabela XII - Distribuição das comarcas e seus processos por pesquisador de campo, Mato
Groso do Sul, 2011

Comarca
Sidrolândia
Bela Vista
Maracaju
Jardim
Ponta Porá
Bonito
Amambaí
Miranda
Mundo Novo
Aquidauana
Camapuã
Naviraí
Costa Rica
Caarapó
Chapadão do Sul
Fátima do Sul
Cassilândia
Ivinhema
Paranaíba
Nova Andradina
Corumbá
São Gabriel do Oeste
Aparecida do Taboado
Bataguassu
Rio Brilhante
Três lagoas
Coxim

Número de
Processos
5
35
22
5
19
11
14
8
17
54
15
72
11
9
19
9
46
26
94
87
17
35
4
35
11
18
92

Previsão de visita
12 de março
12 de março
14 de março
14 de março
15 de março
15 de março
19 de março
19 de março
20 de março
20 de março
22 de março
22 de março
23 de março
23 de março
27 de março
27 de março
28 de março
28 de março
30 de março
30 de março
02 de abril
02 de abril
02 de abril
02 de abril
03 de abril
03 de abril
03 de abril

Pesquisador
Responsável
Pesquisador 1
Pesquisador 2
Pesquisador 1
Pesquisador 2
Pesquisador 1
Pesquisador 2
Pesquisador 1
Pesquisador 2
Pesquisador 1
Pesquisador 2
Pesquisador 2
Pesquisador 1
Pesquisador 2
Pesquisador 1
Pesquisador 2
Pesquisador 1
Pesquisador 2
Pesquisador 1
Pesquisador 2
Pesquisador 1
Pesquisador 3
Pesquisador 4
Pesquisador 2
Pesquisador 1
Pesquisador 1
Pesquisador 2
Pesquisador 4

Fonte: elaboração própria do autor

De acordo com a distribuição das comarcas, os pesquisadores 1 e 2 ficaram
responsáveis pela coleta de dados em 320 processos, cada um. O pesquisador
3 ficou responsável pelos 17 processos de Corumbá e o pesquisador 4, por 127
processos de 2 comarcas (São Gabriel do Oeste e Coxim). O cronograma
detalhado pode ainda ser observado no Quadro IV.
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Quadro IV – Cronograma de visita às comarcas, Mato Groso do Sul, 2011

DIA 01 – Segunda (12 de março) - DESLOCAMENTO / Comarca 1 (Bela Vista /
Sidrôlandia)
DIA 02 –- Terça (13 de março) – Comarca 1 / DESLOCAMENTO
DIA 03 – Quarta (14 de março) - Comarca 2 (Jardim / Maracajú)
DIA 04 – Quinta (15 de março) - DESLOCAMENTO / Comarca 3 (Bonito / Ponta Porã)
DIA 05 – Sexta (16 de março)- Comarca 3 / DESLOCAMENTO
DIA 06 – Segunda (19 de março)- Comarca 4 (Amambaí / Miranda)
DIA 07 – Terça (20 de março) - DESLOCAMENTO / Comarca 5 (Aquidauana / Mundo
Novo)
DIA 08 – Quarta (21 de março)- Comarca 5 / DESLOCAMENTO
DIA 09 – Quinta (22 de março)- Comarca 6 (Camapuã / Naviraí)
DIA 10 – Sexta (23 de março)- DESLOCAMENTO / Comarca 7 (Caarapó / Costa Rica)
DIA 11 – Segunda (26 de março) – Comarca 7 / DESLOCAMENTO
DIA 12 – Terça (27 de março) – Comarca 8 (Chapadão do Sul/ Fátima do Sul)
DIA 13 – Quarta (28 de março) – DESLOCAMENTO / Comarca 9 (Cassilândia /
Ivinhema)
DIA 14 – Quinta (29 de março) – Comarca 9 / DESLOCAMENTO
DIA 15 – Sexta (30 de março) – Comarca 10 (Nova Andradina / Paranaíba)
DIA 16 – Segunda (02 de abril) – Comarca 11 (Aparecida do Taboado / Bataguassu / São
Gabriel do Oeste / Corumbá)
DIA 17 – Terça (03 de abril) – Comarca 12 (Rio Brilhante / Três Lagoas / Coxim)
Fonte: Elaboração própria do autor

Segunda Etapa
Contatos
A segunda fase do estudo consistiu em uma nova visita a alguns municípios
para entrevistas com gestores. Para isso foi realizado contato direto com as
secretarias municipais de saúde, e as entrevistas foram agendadas com os
gestores responsáveis pela Assistência Farmacêutica e com os profissionais
responsáveis pelo manejo das demandas judiciais de saúde (Quadro V).
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Quadro V - Cronograma de entrevistas, Mato Groso do Sul, 2011

Município

Data da Entrevista

Rosa

03 de abril no período da manhã

Roxo

04 de abril no período da manhã

Laranja

09 de abril no período da manhã

Lilás

10 de abril no período da tarde

Azul

16 de abril no período da manhã

Marrom

17 de abril no período da tarde

Instrumento de Coleta
O instrumento de coleta (Anexo II) foi elaborado com base na planilha de
indicadores desenvolvida para levantamento da situação da gestão da AF dos
municípios. Possuem questões de cunho qualitativo e quantitativo e foram
preenchidos através das entrevistas com gestores.
Nas entrevistas foram coletados os dados, por meio de perguntas abertas aos
gestores, relacionadas a cada indicador. O objetivo foi conhecer o panorama da
gestão, e a entrevista foi conduzida de modo que os gestores respondessem
livremente às questões levantadas. Entretanto, para cada questão havia itens de
verificação, que deveriam ser perguntados pelo entrevistador, caso não
surgissem durante o relato inicial dos gestores.

Métodos de análise dos dados
As análises de ambas as etapas do estudo (indicadores de demandas judiciais e
entrevistas com gestores sobre a gestão municipal da AF) foram divididas em
dois estágios.
No primeiro, foram realizadas as análises quantitativas dos indicadores de
demandas judiciais e a organização do conteúdo das entrevistas por tema do
questionário, com auxílio de planilhas, através do Programa Microsoft Excel (e
detalhadas mais adiante).
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No segundo estágio, foi realizado um consenso de especialistas, para que os
resultados obtidos e planilhados no primeiro estágio (referente aos indicadores e
às entrevistas com os gestores da AF) pudessem ser então classificados com o
auxílio de uma escala de valor e emitissem um diagnóstico de cada município
visitado.
1º Estágio - Análises Quantitativas e Organização de Conteúdo das Entrevistas
Primeira Etapa
As análises dos resultados da primeira etapa foram realizadas para todas as 27
comarcas de segunda entrância, e para as comarcas referentes aos municípios
visitados. No primeiro caso, abordou apenas as questões sociodemográficas e
processuais (indicadores das dimensões 1 e 2, respectivamente). No segundo,
abordou as questões sociodemográficas e processuais (indicadores das
dimensões 1 e 2, respectivamente), e mais as questões médico-sanitárias e
político-administrativas (indicadores das dimensões 3 e 4, respectivamente).
No primeiro caso, as planilhas de análise foram construídas de forma que
fossem calculados os valores absolutos e as proporções de cada indicador, para
cada comarca. Em seguida, em outra planilha, foram agregados os resultados
das comarcas, gerando os resultados gerais do estado (relacionados às
comarcas de 2ª entrância). Estas análises geraram tabelas onde constam os
resultados de todas as comarcas pesquisadas no estudo.
No segundo caso foram realizadas análises apenas dos dados dos processos
coletados nas comarcas dos municípios selecionadas para entrevista. Foram
construídas planilhas para análise das questões ligadas aos medicamentos
demandados. Esta foi uma análise minuciosa onde cada um dos medicamentos
demandado foi analisado tanto individualmente, quanto em conjunto com os
demais medicamentos do mesmo processo. Para isso, foram construídas
planilhas para cada um dos municípios. Essas tiveram as análises divididas
entre processos, onde cada processo com todos os medicamentos envolvidos
constava em uma linha, possibilitando análise como a do número de
medicamentos na mesma prescrição, prescrições realizadas apenas com
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denominação genérica, prescrições com medicamentos fora da Rename, etc.; e
entre medicamentos, onde cada medicamento constava sozinho na linha,
possibilitando analises cruzadas com os demais indicadores, como a que
relaciona o medicamento com o diagnóstico constante no processo. Ademais,
para cada medicamento foi completada a denominação genérica, e para cada
diagnóstico foi relacionada a CID, quando não constantes entre os documentos
do processo.
Foram calculados os valores absolutos e as proporções para cada indicador,
para cada um dos seis municípios selecionados.
Todos os resultados foram tabelados, e divididos entre: demandas judiciais no
Estado de Mato Grosso do Sul, e demandas judiciais nos municípios visitados.
Os primeiros foram utilizados para ilustrar o panorama da judicialização no
Estado de Mato Grosso do Sul. Já os segundos foram selecionados para
posterior classificação através da técnica do consenso de especialistas.
Segunda Etapa
Para a segunda etapa, o conteúdo das entrevistas de cada um dos seis
municípios foi organizado em uma planilha, de forma que as respostas a cada
uma das questões fossem dispostas lado a lado. Isso possibilitou que os
resultados pudessem ser analisados mais facilmente quando da aplicação da
técnica do consenso, em estágio posterior.
2º Estágio - Consenso de Especialistas
Para a classificação dos resultados optou-se pela utilização de uma técnica de
consenso de especialistas. Ao se lançar mão de um método de consenso
espera-se que, ao mesmo tempo, seja de fácil aplicação, deixe os participantes
à vontade para apresentar suas considerações e estimule a discussão das
questões-objetivo, sendo possível a obtenção de um consenso real.141
Para o presente estudo foi utilizado como base o método Delfos (Delphi).
Entretanto, este não foi aplicado em sua forma original, sendo a metodologia
adaptada às necessidades da pesquisa.
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Originalmente, o método Delfos é indicado para pesquisas em que não existem
dados históricos, onde há a necessidade de abordagem interdisciplinar, e
perspectivas de mudanças estruturais no setor. Tem como vantagens a
facilidade de acesso a um grupo amplo e a pessoas em locais distintos, de
forma simultânea; permite o intercâmbio de informações entre um número
importante de pessoas; evita a coesão de grupo e impede que a autoridade de
algum membro influencie outros; e permite que pessoas opinem sem se
expor.142 Técnicas de consenso são apontadas como úteis para validar a
confiabilidade da informação não se limitando a uma validação “técnica, formal
ou estatística”, mas sim, com foco no que é medido pela informação, numa
análise subjetiva, de acordo com a visão dos profissionais ou especialistas
envolvidos.142
Em grande parte, tais características do método Delfos foram importantes em
sua eleição como técnica-base para realização do consenso. Além disso, foi
utilizada neste estudo em função da limitação de tempo e recursos financeiros,
mas, sobretudo, pela importância de se validar a classificação dos resultados,
através de um consenso dos profissionais da área.
Foram considerados especialistas, com possibilidade de participar do estudo,
profissionais da área de gestão e profissionais envolvidos com a questão da
judicialização na área de saúde. Participaram quatro especialistas, incluindo a
pesquisadora responsável pela pesquisa.
Originalmente, a operação da técnica consiste na circulação, por repetidas
vezes, de um questionário (cuidadosamente elaborado, apresentando uma
síntese das principais informações importantes para cada questão) entre um
grupo de especialistas previamente selecionados. Estes não se encontram
pessoalmente. Na primeira rodada do questionário são apresentadas questões
cujas respostas são quantitativas, com espaço para as justificativas. Na segunda
rodada,

são

apresentadas

as

tabulações

dessas

respostas,

tratadas

estatisticamente, e associadas a argumentos. A cada nova rodada, as perguntas
são repetidas e os participantes elaboram suas respostas com base nos
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resultados estatísticos e nas justificativas às respostas anteriores (reunidas na
nova rodada). Esse processo repete-se até que as divergências de opiniões
tenham diminuído a um nível satisfatório e a resposta da última rodada possa
ser considerada como representativa do consenso do grupo.143
Em vários estudos encontrados na literatura, a técnica é utilizada com o objetivo
de construir padrões. Faro (1995) utilizou o Delfos para realizar a validação de
condutas adequadas por parte de uma equipe de enfermagem.144 Silva (2003)
aplicou a técnica em questão para construção de padrões de qualidade para
farmácias e drogarias.145
Entretanto, no caso deste estudo, o que se buscou foi uma forma de classificar,
valorando as situações encontradas dentro dos municípios pesquisados. Para
cada uma das questões abordadas já há conhecimento estabelecido sobre o
que se esperaria em uma situação ideal. A Assistência Farmacêutica e sua
gestão adequada são temas amplamente difundidos.5 Ocorre que, dificilmente,
são encontradas realidades com um conjunto de práticas e ações 100% ideais
ou 100% inadequadas.
Os especialistas receberam o convite, e após o aceite, lhes foi enviada uma
mensagem eletrônica com as instruções para o preenchimento, além dos
documentos que continham as questões que deveriam ser classificadas. Como o
trabalho tem o foco na gestão da Assistência Farmacêutica, os especialistas
foram instruídos a observar as questões e realizar a classificação através da
ótica da gestão, isto é, avaliando possíveis consequências, tanto das demandas
judiciais como da própria execução das atividades de gestão sobre este conjunto
de atividades da AF. A classificação consistiu em atribuir cores às respostas,
sendo: verde (apropriado, no âmbito da gestão), amarela (parcialmente
apropriado) ou vermelha (inapropriado e com consequências potencialmente
danosas à gestão).
O contato com os especialistas se deu ao longo do processo; dúvidas foram
sanadas e questões discutidas. Após o retorno de todos os documentos com as
respostas classificadas por cada um dos especialistas, foi realizado o consenso,
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que consistiu em verificar as cores coincidentes para cada resposta, e definir a
classificação dada pela maioria. No caso de empate, a resposta da
pesquisadora responsável foi utilizada como critério para desempate.
Primeira Etapa
Como dito anteriormente, apenas as tabelas referentes aos resultados de
indicadores de demandas judiciais e questões relacionadas às demandas
judiciais (que constavam do instrumento de coleta de dados) dos municípios
visitados foram selecionadas para classificação pelos especialistas.
Para esta etapa, foram selecionados os indicadores cujos resultados fossem
capazes de relacionar-se à gestão da assistência farmacêutica. Os indicadores
referentes às Dimensões 1 e 2 (com exceção dos indicadores 4.2 e 9.2) são
importantes para contextualizar a situação das demandas judiciais, mas não
possuem relação direta com a gestão da Assistência Farmacêutica, e por isso
não foram utilizados para esta etapa. Julgou-se importante manter apenas os
indicadores referentes às dimensões 3 e 4. Dentre estes, não foram utilizados
aqueles cujo resultado podia ser visualizado através de outro indicador (caso
dos indicadores 3.3 e 5.4), e aqueles cujo resultado em nada contribuía para um
julgamento sobre a questão (1.3, 1.4 e 4.5).
Além disso, foram incluídas as questões levantadas no instrumento de coleta e
que, da mesma forma, foram julgadas importantes para compor a classificação.
Abaixo segue o detalhamento sobre as questões incluídas
•

“Proporções de processos onde, na prescrição ou laudo médico constava a
CID relacionada”, pois julgou-se que essa é uma informação relevante, uma
vez que a CID é uma exigência primária no caso da análise técnica das
demandas judiciais;

•

“Número de medicamentos presentes nas prescrições”, por se considerar
que é uma informação importante para avaliar a questão da prescrição
segundo preceitos do URM.
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•

“Medicamentos demandados por bloco de Financiamento da AF, segundo
réu da ação”, pois é uma questão importante para a gestão da AF, que fala
sobre a responsabilidade dos medicamentos demandados entre os entes.

As células referentes a cada resultado dos municípios deveriam ser pintadas de
verde, amarelo ou vermelho, correspondendo a resultados apropriados,
parcialmente apropriados ou inapropriados, respectivamente.
Todas as tabelas foram acompanhadas das instruções contidas no Quadro VI:
Quadro VI - Instruções para classificação dos indicadores e questões sobre demandas
judiciais pelos especialistas, Mato Groso do Sul, 2013
INDICADOR 4.2 – Tempo médio de entrega do medicamento
Baixo tempo médio de entrega dos medicamentos

Município Verde
Município Amarelo
Município Vermelho

Médio tempo médio de entrega dos medicamentos
Alto tempo médio de entrega dos medicamentos

INDICADOR 9.2 - Razão de demandas extrajudiciais
Município Verde
Município Amarelo
Município Vermelho

Alta razão de demandas extrajudiciais
Média razão de demandas extrajudiciais
Baixa razão de demandas extrajudiciais

INDICADOR 2.3 – Proporção de medicamentos prescritos pelo nome genérico
Município Verde
Município Amarelo
Município Vermelho

Alta proporção de ações com prescrições pelo nome genérico
Média proporção de ações com prescrições pelo nome genérico
Baixa proporção de ações com prescrições pelo nome genérico

INDICADOR 4.3 – Proporção de medicamentos requeridos que figuram nas listas de
medicamentos essenciais vigentes
Baixa proporção de medicamentos demandados que figuram na
Município Verde
lista de medicamentos essenciais vigente
Média proporção de medicamentos demandados que figuram na
Município Amarelo
lista de medicamentos essenciais vigente
Alta proporção de medicamentos demandados que figuram na lista
Município Vermelho
de medicamentos essenciais vigente
INDICADOR 6.3 – Proporção de medicamentos com força de recomendação Classes I
e IIa na indicação terapêutica
Município Verde
Alta proporção de medicamentos demandados com força de
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Município Amarelo
Município Vermelho

recomendação Classes I e IIa na indicação terapêutica
Média proporção de medicamentos demandados com força de
recomendação Classes I e IIa na indicação terapêutica
Baixa proporção de medicamentos demandados com força de
recomendação Classes I e IIa na indicação terapêutica

INDICADOR 9.3 – Razão de gasto de medicamentos demandados
Município Verde
Município Amarelo
Município Vermelho

Baixa razão de gastos
Média razão de gastos
Alta razão de gastos

INDICADOR 10.3 – Proporção de medicamentos demandados com alternativa
farmacêutica no SUS
Baixa proporção de medicamentos demandados com alternativa
Município Verde
farmacêutica no SUS
Média proporção de medicamentos demandados com alternativa
Município Amarelo
farmacêutica no SUS
Alta proporção de medicamentos demandados com alternativa
Município Vermelho
farmacêutica no SUS
Proporção de processos em cuja prescrição ou laudo médico constava a CID
relacionada
Alta proporção de processos em cuja prescrição ou laudo médico
Município Verde
constava a CID relacionada
Média proporção de processos em cuja prescrição ou laudo medico
Município Amarelo
constava a CID relacionada
Baixa proporção de processos em cuja prescrição ou laudo médico
Município Vermelho
constava a CID relacionada
INDICADOR 2.4 – Proporção de medicamentos por componente do bloco de
financiamento da AF
Baixa proporção de medicamentos demandados pertencentes ao
Município Verde
bloco da Atenção Básica
Média proporção de medicamentos demandados pertencentes ao
Município Amarelo
bloco da Atenção Básica
Alta proporção de medicamentos demandados pertencentes ao
Município Vermelho
bloco da Atenção Básica
INDICADOR 3.4 – Proporção de ações judiciais em que há ao menos um medicamento
prescrito para indicação de uso off label
Baixa proporção de ações judiciais em que há ao menos um
Município Verde
medicamento prescrito para indicação de uso off label
Media proporção de ações judiciais em que há ao menos um
Município Amarelo
medicamento prescrito para indicação de uso off label
Alta proporção de ações judiciais em que há ao menos um
Município Vermelho
medicamento prescrito para indicação de uso off label
Número de medicamentos presentes nas prescrições
Município Verde
Município Amarelo
Município Vermelho

Baixo número de medicamentos presentes nas prescrições
Médio número de medicamentos presentes nas prescrições
Alto número de medicamentos presentes nas prescrições
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Medicamentos Demandados por Bloco de Financiamento da AF, Segundo Réu da
Ação
Baixo número de medicamentos demandados onde apenas o
Município Verde
município figura como réu da ação
Médio número de medicamentos demandados onde apenas o
Município Amarelo
município figura como réu da ação
Alto número de medicamentos demandados onde apenas o
Município Vermelho
município figura como réu da ação

Segunda Etapa
No quadro com o consolidado das entrevistas, as respostas de cada município,
para cada questão, deveriam também ser classificadas em verde, amarela ou
vermelha, de acordo com a resposta esperada, que poderia ser encontrada em
outro arquivo enviado, onde também constavam as instruções para as
classificações (Quadro VII). Desta forma, as respostas dos gestores puderam
ser classificadas segundo critério único e objetivo.
Quadro VII – Instruções para a classificação das respostas obtidas nas entrevistas com os
gestores da AF nos municípios, Mato Groso do Sul, 2011

1. RECURSOS HUMANOS
Itens de Verificação
1) Profissionais envolvidos
na gestão, segundo
formação.
a. Capacitação

Esperado

Critérios para Classificação

Verificar a existência de pelo menos um
farmacêutico atuando no nível central e
compondo a equipe.
Verificar se possuem algum curso e o tempo
de experiência na gestão.

2) Existência de CFT
a. Quem compõe a
CFT

Verificar a existência de CFT instituída por
portaria e em funcionamento de acordo com
as normas estabelecidas.
Verificar se conta com farmacêutico em sua
composição.

Verde – Farmacêutico no nível central,
capacitado (mínimo 2 anos de experiência
na gestão)
Amarelo – Há farmacêutico, mas sem
capacitação
Vermelho – Não há farmacêutico no nível
central
Verde – Há CFT com composição
multidisciplinar
Amarelo – Há CFT, mas com composição
inadequada
Vermelho – Não há CFT

3) Médicos atuando no
setor público
a. Capacitação para
URM e PCDT

Verificar a existência de pelo menos um
médico para cada 1.000 habitantes.
Verificar se realizaram curso específico, se
possuem experiência através do tempo de
atuação na área em que prescrevem (AB,
AE, Programas Estratégicos), se conhecem
as normas de prescrição (quais) e se
orientam os pacientes (como)

Verde – Existência de cerca de 1 médico
para
cada
1.000
habitantes,
com
capacitação
Amarelo – Existência de cerca de 1 médico
para cada 1.000 habitantes, mas sem
capacitação
Vermelho – Não há o mínimo de 1 médico
para cada 1.000 habitantes.

4) Farmacêuticos no
Almoxarifado Central
ou CAF

Verificar a existência de pelo menos um
farmacêutico atuando no almoxarifado
central ou CAF
Verificar
se
possuem
capacitação

Verde – Farmacêutico no almoxarifado
central, capacitado
Amarelo – Há farmacêutico, mas sem
capacitação
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a. Capacitação
5) Profissionais que
realizam dispensação
a. Capacitação

6) Quantas unidades de
saúde contam com
farmacêuticos na
dispensação
a. Capacitação
segundo URM
2. DOCUMENTOS
Itens de Verificação
8) Existência de Vigilância
Epidemiológica
a. Produção de
informes
regulares

específica, se conhecem as normas técnicas
da área.
Verificar se a dispensação é realizada
apenas por farmacêuticos ou se outros
profissionais (enfermeiros e/ou técnicos de
enfermagem, auxiliares de enfermagem,
auxiliares
administrativos,
ou
outros
realizam a atividade).
Verificar se possuem curso na área clínica,
tempo de experiência em atividades clínicas,
conhecimento de normas de prescrição e
dispensação (quais) e realização de
orientação dos pacientes (como).
Verificar a existência de pelo menos um
farmacêutico por unidade dispensadora
Verificar se possuem curso na área clínica,
tempo de experiência em atividades clínicas,
conhecimento de normas de prescrição e
dispensação (quais) e realização de
orientação dos pacientes (como)

Vermelho – Não há farmacêutico

Esperado

Critérios para Classificação

Verificar se a AF se utiliza de informações
deste departamento para embasar suas
atividades. Quais e de que forma

Verde – Há Vigilância Epidemiológica e
seus informes são utilizados pela AF para
respaldar suas ações
Amarelo – Há Vigilância Epidemiológica,
mas seus informes não são utilizados pela
AF
Vermelho
–
Não
há
Vigilância
Epidemiológica
Verde – Conhecem, e utilizam como
instrumento norteador
Amarelo – Conhecem, mas não utilizam
Vermelho – Não utilizam
Verde – Utilizam as normativas
Amarelo – Conhecem, mas não utilizam
Vermelho – Não utilizam

Verde – Farmacêutico, capacitado ou com
mínimo de 2 anos de experiência no
serviço
Amarelo – Técnicos com capacitação
Vermelho – Indivíduos sem formação,
técnicos ou quaisquer outros profissionais
que não farmacêuticos

Verde – 1 farmacêutico por unidade com
capacitação
Amarelo – 1 farmacêutico por unidade sem
capacitação
Vermelho – Não há farmacêuticos

9) RENAME

Como instrumento norteador para seleção e
elaboração de elenco municipal

10) Normativas de AF
disponíveis
a) Quais
11) Adoção de PCDT

Normativas que norteiam a AF devem estar
disponíveis para todos os envolvidos com a
gestão da AF
Gestão deve utilizar protocolos clínicos para
nortear a seleção de medicamentos

Verde – Adotam os PCDT
Amarelo – X
Vermelho – Não adotam os PCDT

12) Adoção de Normas
Técnicas sobre critérios
de armazenamento,
distribuição, transporte
e dispensação
a. Quais
13) Plano Municipal de
Saúde
a. O que contempla

Verificar a adoção e/ou elaboração de
manuais e existência de portarias para
normatizar a dispensação

Verde – Possuem normas técnicas e as
utilizam
Amarelo – Possuem normas técnicas, mas
não utilizam
Vermelho – Não possuem normas técnicas

Verificar se o planejamento das ações de AF
está inserindo no Plano Municipal de Saúde,
com objetivos e metas.

Verde – Possuem Plano Municipal de
Saúde e a AF está inserida
Amarelo – Possuem Plano Municipal de
Saúde mas a AF não está inserida
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Vermelho – Não possuem Plano Municipal
de Saúde

3. COORDENAÇÃO DA AF
Itens de Verificação
Esperado
Verificar se existe na forma de divisão,
24) Verificar se AF consta
departamento, serviço, setor ou seção. A
no Organograma da
estrutura organizacional responsável pela
SMS e como
Assistência Farmacêutica deve estar

25) Verificar se ocorre
monitoramento da AF
a) Utilização de
ferramentas de gestão
da AF

inserida e formalizada no organograma da
SES, para que tenha visibilidade e seja
garantida a execução da sua função.
Verificar se utilizam indicadores para
monitoramento e a periodicidade da
avalição.
Verificar o conhecimento e a utilização do
Sistema Hórus e dos manuais do MS.

Critérios para Classificação
Verde – AF consta no organograma da
SMS como estrutura formal
Amarelo – X
Vermelho –
AF não consta no
organograma da SMS
Verde – Realizam monitoramento e utilizam
ferramenta especifica
Amarelo – Realizam monitoramento, mas
não
utilizam
nenhuma
ferramenta
especifica
Vermelho – Não realizam monitoramento

Verificar se a Coordenação Municipal de
Assistência Farmacêutica é responsável e
por quais (Hipertensão e Diabetes, Asma e
Rinite, Saúde Mental, Saúde da Mulher,
Alimentação e Nutrição, Combate ao
Tabagismo).

Verde – Os programas estratégicos são
geridos pela AF
Amarelo – X
Vermelho – Os programas estratégicos
são geridos de forma separada, sem
envolvimento de farmacêuticos

Verificar se atendem as necessidades do
município.

Verde – Atende as necessidades
Amarelo – X
Vermelho – Não atende as necessidades

17) Valor pactuado pelo
município na CIB para
financiamento da AFB.

Verificar se o valor atende ao mínimo
estipulado pela Portaria 4.217/2010 (R$ 1,86
por habitante/ano).

Verde – Município aporta o valor mínimo
pactuado
Amarelo – X
Vermelho – Município aporta mais ou
menos que o pactuado

18) Valor pactuado pelo
estado na CIB para
financiamento da AFB.

Verificar se o valor atende ao mínimo
estipulado pela Portaria 4.217/2010 (R$ 1,86
por habitante/ano).

19) Aporte Federal para
financiamento da AF
básica

Verificar se respeita o valor pactuado pela
Portaria
4.217/2010
(R$
5,10
por
habitante/ano).
Verificar se foi pactuada transferência em 12
parcelas e se elas são depositadas
diretamente ao município ou passam pelo
ente estadual.
A parte financeira variável consiste em
valores per capita destinados à aquisição de
medicamentos e insumos de Assistência
Farmacêutica
dos
Programas
de
Hipertensão e Diabetes, Asma e Rinite,
Saúde
Mental,
Saúde
da
Mulher,
Alimentação e Nutrição e Combate ao

Verde – Estado aporta o
pactuado
Amarelo – X
Vermelho – Estado aporta
pactuado
Verde – União aporta o
pactuado
Amarelo – X
Vermelho – União aporta
pactuado

26) Logística dos Programas
estratégicos

27) X
28) Plano Estadual da AFB

20) Valor aportado pelo
município relativo à
parte variável do
componente da AB.
Quais ações.

valor mínimo
menos que o
valor mínimo
menos que o

Verde – Município aporta valor pactuado e
sabe para quais ações
Amarelo – Município aporta o valor
pactuado, mas sem definição das ações
Vermelho – Falta de informação
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Tabagismo. Podem ser executados de
forma centralizada ou descentralizada,
conforme pactuações na CIT e CIB,
mediante a implementação e a organização
dos serviços previstos nestes programas.
Verde – Gastam menos de 1% do valor
gasto com a compra de medicamentos
pactuados
Amarelo – Gastam mais de 1% do valor
gasto com a compra de medicamentos
pactuados
Vermelho – Falta de informação

21) Despesas do município
com compras
emergenciais no último
ano

4. ATIVIDADES DA AF
Itens de Verificação
14) Estrutura de
armazenamento

Esperado

Critérios para Classificação

Verificar a existência de Almoxarifado
Central no município de acordo com Boas
Práticas de Armazenamento (BPA).

Verde – Possuem estrutura adequada de
armazenamento e seguem BPA
Amarelo – Possuem estrutura adequada
de armazenamento, mas não seguem BPA
Vermelho – Não possuem estrutura
adequada de armazenamento, e não
seguem BPA
Verde – Possuem estrutura adequada para
dispensação e seguem BPD
Amarelo – Possuem semiestrutura de
dispensação (no mínimo 2 itens de
recursos)
Vermelho – Não possuem estrutura
adequada de dispensação
Verde – Possuem estrutura de transporte
adequada e seguem BPT
Amarelo – Possuem estrutura de
transporte, mas não é adequada
Vermelho – Não possuem estrutura de
transporte
Verde – Existe lista (REMUME ou não),
revisada, aprovada e construída com
critérios
Amarelo – Possuem lista, mas não adotam
critérios para sua elaboração
Vermelho – Não possuem lista. Apenas a
lista de compras

15) Estrutura de
dispensação

Quantas unidades.
Verificar a existência de recursos como:
Linha telefônica, Fax, Computador, Acesso
à Internet, Carro.
Verificar a adoção de BPD nas unidades
dispensadoras também.

16) Estrutura de transporte

Verificar a adoção de BPT

30) Lista de medicamentos
a) Como é elaborada
b) Frequência de
atualização

Verificar se o município elaborou Relação
Municipal de Medicamentos Essenciais
(REMUME). Se há revisão periódica e se é
aprovada pelo Conselho Municipal de
Saúde.
Verificar se leva em consideração o Perfil de
consumo, a Demanda, Solicitações de
prescritores, Eficácia terapêutica, Custo,
RENAME, Perfil epidemiológico.

Verde – Não, todos constam.
Amarelo – Sim, menos de 10%
Vermelho – Sim, mais de 10%

31) Algum medicamento
da lista não consta na
RENAME
32) Critérios para
Programação

Verificar se leva em consideração: dados
epidemiológicos, número de pacientes
cadastrados, total populacional, consumo
histórico,
demanda,
custo,
teto
orçamentário-financeiro dos três níveis de
gestão.

Verde – A programação é realizada
levando em consideração todos os critérios.
Amarelo – A programação é realizada
levando em consideração, no mínimo,
critérios
de
orçamento,
pacientes
cadastrados e consumo histórico.
Vermelho – A programação não é
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realizada, ou é realizada levando em
consideração apenas 1 dos critérios

33) X
35) Participação da
Coordenação no
processo de compras

36) Critérios adotados para
compra de
medicamentos

37) Ferramentas utilizadas
para realização das
compras
38) Verificar se algum
medicamento
programado não foi
adquirido no último ano
39) Verificar a ocorrência de
processos de compra
iniciados após a falta de
medicamentos
40) Verificar a ocorrência de
processos de compra
sem licitação
41) Compras emergenciais
no último ano. Quantas

Verificar se a Coordenação de AF participa
do processo e como (mantém membro na
Comissão Permanente de Licitação; elabora
Solicitação de Compra, definindo as
especificações técnicas; elabora ou participa
da elaboração do Parecer Técnico;
estabelece requisitos técnicos e participa da
elaboração de normas administrativas que
irão compor o Edital; acompanha e avalia o
processo de compra e desempenho dos
fornecedores).
Verificar como se dá a compra, se
diretamente pelo município ou centralizada
pelo estado. E quais os medicamentos
pactuados
sob
responsabilidade
do
município.
Verificar a participação do município em
consórcios para aquisição de medicamentos
e como se dão.
Verificar se a compra se dá com licitação,
direta de Laboratórios Oficiais, com
dispensa de licitação, por Ata de registro de
Preço, por pronto pagamento.

Verde – Há coordenação de AF e esta
participa do processo de compras em todas
as suas fases
Amarelo – Há coordenação de AF e esta
participa do processo de compras, em uma
de suas fases
Vermelho – Não há participação da
coordenação da AF no processo de
compras

Verificar a existência de catálogo contendo
as especificações técnicas dos
medicamentos para os editais de aquisição,
utilização do Banco de Preços em Saúde ou
outra ferramenta para registro e consulta
dos preços de medicamentos.

Verde – Utilizam ferramentas
Amarelo – X
Vermelho – Não utilizam ferramentas

Verde – Compras são realizadas através
de licitação e de acordo com critérios
estipulados
Amarelo – Compras são realizadas através
de licitação, mas sem utilização de critérios
Vermelho – Compras não são realizadas
por licitação

Verde – Todos os medicamentos
programados foram adquiridos
Amarelo – X
Vermelho
–
Algum
medicamento
programado não foi adquirido
Verde
–
Não
ocorreu
falta
de
medicamentos
Amarelo –Ocorreu falta de medicamentos,
mas eles foram adquiridos
Vermelho
–
Ocorreu
falta
de
medicamentos, mas não foram comprados
Verde – Não ocorreu compra sem licitação
Amarelo – X (Não se pode mensurar a
necessidade)
Vermelho – Sim, ocorreu processo de
compras sem licitação
Verde –
Não ocorreram
compras
emergenciais
Amarelo
–
Ocorreram
compras
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e Por quê

42) Monitoramento das
aquisições pelos
gestores da AF

44) Controle da logística

45) Verificação periódica
da estrutura e
condições de
armazenamento, pela
gestão da AF

Verificar se os gestores realizam algum tipo
de monitoramento regular e:
Acompanham a execução orçamentária e
financeira dos recursos da AF básica;
Mantêm catálogo de especificação dos
medicamentos pactuados/insumos;
Participam da elaboração de editais exigindo
requisitos que assegurem a qualidade dos
medicamentos/insumos;
Emitem, se necessário, parecer técnico para
subsidiar a Comissão de Licitação, regida
pela Lei n. 8.666, de 22 de junho de 1993.
Identificam e acompanham processos
licitatórios em curso (Pregões tipo Registro
de Preço) para verificar a possibilidade de
incluir compras de medicamentos quando
necessário.
Deflagram processo de aquisição em tempo
oportuno;
Solicitam a possibilidade de incluir compras
de medicamentos quando necessário nas
licitações;
Monitoram o cumprimento do termo de
adesão (depósito da contrapartida x repasse
do elenco);
Propõem
dotação
orçamentária para
garantir recursos visando à aquisição de
elenco complementar de medicamentos/
insumos.
Verificar a existência de planilhas de
controle
com
informações
sobre
periodicidade
e
quantitativo
para
abastecimento das unidades de saúde,
controle de estoque.
Verificar o uso de BPA, o uso de manuais e
ocorrência de treinamento periódico das
equipes.
Verificar se checam periodicamente:
Estantes ou estrados em número suficiente
para a guarda de todos os medicamentos
Sinais de umidade (pintura danificada, mofo,
sinais de infiltração) em parede ou teto nas
áreas de guarda dos medicamentos.
Se medicamentos que vencem primeiro
estão em posição de serem dispensados
primeiro
Controle de temperatura e umidade no
ambiente onde os medicamentos são

emergenciais em função de problemas com
fornecedores
Vermelho
–
Ocorreram
compras
emergenciais em função de problemas da
própria gestão
Verde – Realizam monitoramento de todas
as fases das aquisições
Amarelo – Realizam monitoramento
emitindo parecer técnico e acompanhando
a execução orçamentária
Vermelho – Não ocorre

Verde – Realizam controle completo da
logística
Amarelo – Realizam minimamente controle
de validade e abastecimento
Vermelho – Não realizam controle da
logística
Verde – Realizam verificação periódica e
aplicam BPA
Amarelo – Realizam verificação periódica,
mas não aplicam BPA
Vermelho – Não realizam verificação
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46) Verificação periódica
da estrutura e
condições de
transporte, pela gestão
da AF
47) Verificação periódica
da estrutura e
condições de
abastecimento, pela
gestão da AF

estocados
Se a geladeira, freezer e/ou câmara fria
estão em condições para o armazenamento
de itens termolábeis, e o controle de
temperatura para geladeira, freezer e
câmara fria?
Área
separada
para
medicamentos
controlados pela Portaria 344/98.
Verificar
se
os
gestores
realizam
acompanhamento
das
condições
de
transporte de medicamentos para as
unidades dispensadoras.

Verde – Realizam verificação periódica e
aplicam BPT
Amarelo – Realizam verificação periódica,
mas não aplicam BPT
Vermelho – Não realizam verificação

Verificar se ocorrem visitas periódicas às
unidades, auditorias, verificação de mapas
de abastecimento, atingimento de metas. E
se ocorre divulgação da Relação de
Medicamentos
disponíveis
na
CAF
periodicamente aos profissionais e serviços.

Verde – Realizam verificação periódica da
estrutura e condições de abastecimento, se
mantêm informados sobre abastecimento e
informam profissionais de saúde sobre o
estoque disponível na CAF
Amarelo – Apenas realizam a verificação
Vermelho – Não realizam verificação da
estrutura e condições de abastecimento

48) Documentos
disponíveis para auxílio
dos Prescritores, nas
unidades

Verificar a disponibilização da REMUME,
PCDT.

49) Treinamento e
capacitação de
Prescritores

Verificar se o município já ofereceu alguma
programação continuada para promover a
adesão dos prescritores à REMUME e se já
realizaram ações de educação para o Uso
Racional de Medicamentos – URM.
Verificar se os medicamentos prescritos
estão em consonância com a REMUME ou
listas pactuadas, se atendem a legislação
específica, se estão de acordo com URM.

Verde – Documentos estão disponíveis
para consulta nas unidades de saúde
Amarelo – Apenas um documento está
disponível para consulta nas unidades de
saúde
Vermelho
–
Não
há
documentos
disponíveis nas unidades de saúde
Verde – Ocorre capacitação contínua de
profissionais
Amarelo – Ocorre alguma capacitação
Vermelho – Não ocorre nenhuma
capacitação
Verde – Ocorre verificação das prescrições
Amarelo – Ocorre verificação, mas de
outras conformidades
Vermelho – Não ocorre nenhum tipo de
verificação das prescrições
Verde – Ocorre verificação periódica das
condições
de
dispensação
com
monitoramento das BPD
Amarelo – Ocorre verificação das
condições
de
dispensação
sem
monitoramento das BPD
Vermelho – Não ocorre verificação das
condições de dispensação

50) Verificação periódica
das prescrições, pela
gestão da AF
51) Verificação periódica
das condições da
dispensação, pela
gestão da AF

5. DEMANDAS JUDICIAIS
Itens de Verificação
7) Equipe ou profissional
destacado para lidar
com as demandas

Verificar se a gestão da AF monitora o
cumprimento das BPD.

Esperado

Critérios para Classificação

O profissional responsável pelo atendimento
a essas demandas deve instruir o processo
para a aquisição, para a defesa, e para a
dispensação do medicamento ao usuário,

Verde – Farmacêutico conduz os
procedimentos para lidar com as demandas
judiciais
Amarelo – Outro profissional conduz os
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sendo apto a elaborar pareceres técnicos.

22) Despesa do município
para atendimento das
demandas, no último
ano
23) Mobilização de
recursos para
atendimento das
demandas
29) Manejo das demandas
recebidas pela SMS

Verificar se é realizada reserva orçamentária
para cobrir as despesas.

Verificar se a gestão da AF possui
procedimentos específicos estabelecidos
para manejo das demandas judiciais:
Recebida a determinação judicial para
dispensação
do
medicamento,
a
administração deve autuá-la, gerando um
processo administrativo.
Esse processo administrativo deve ser
enviado à área de AF para providências
quanto à instrução do processo. Todas as
informações relativas à ação devem ser
juntadas nesse processo. No caso de
medicamentos
padronizados,
cuja
responsabilidade de aquisição/dispensação
é do município, a área de AF deve
disponibilizar o medicamento ao requerente,
prestando as informações necessárias à
defesa. Não sendo um medicamento
padronizado e que ainda necessite ser
adquirido, compete à área de AF buscar as
informações
sobre
o
medicamento
(fabricantes, existência de registro na
Anvisa, se está sujeito a controle especial).
De posse dessas informações, o processo
de aquisição pode ser encaminhado.
Enquanto o medicamento está em processo
de compra, a AF deve buscar todas as
informações técnicas sobre o produto, que
possam subsidiar a área jurídica na
elaboração da defesa. Entre elas, se há, na
bula do medicamento, indicação de uso para
a doença para o qual foi prescrito, se
existem
trabalhos
científicos
que
demonstrem a eficácia do medicamento e
respaldem seu uso, publicados em revistas
indexadas, de notório reconhecimento pela
comunidade científica, entre outros.
Após a dispensação do medicamento e
juntados os documentos acima citados ao
processo, este deve ser enviado à CJ para

procedimentos para lidar com as demandas
judiciais
Vermelho – Não há profissional destacado
para lidar com as demandas judiciais
Verde – Forneceram a informação
Amarelo – Forneceram a informação e o
montante é maior do que 50% do valor
gasto para compra de medicamentos
pactuados
Vermelho – Não forneceram a informação
Verde – Realizam reserva orçamentária
Amarelo – Realizam reserva orçamentária,
mas esta não é suficiente
Vermelho – Não realizam reserva
orçamentária
Verde – O manejo é realizado de forma
adequda, com acompanhamento
Amarelo – O manejo não é completo, mas
ocorre pelo menos algum respaldo técnico,
com produção de pareceres técnicos e
acompanhamento administrativo
Vermelho – Não existem procedimentos
específicos. As demandas chegam e os
medicamentos
simplesmente
são
comprados ou não.
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•

34) Programação leva em
conta medicamentos

consolidar as informações que serão
prestadas ao Judiciário, demonstrando que
a determinação foi cumprida, que as
providências foram adotadas, informando-se
as razões e os dados técnicos que
justifiquem os motivos pelos quais o
medicamento
não
é
disponibilizado
rotineiramente pelo município. O processo
original deve permanecer na SMS.
Prestadas essas informações, o responsável
pelo acompanhamento das ações judiciais
deve acompanhar o andamento do
processo, de forma a conhecer se a decisão
de mérito da ação é no sentido de haver
continuidade
no
fornecimento
do
medicamento e qual o tempo de uso
previsto.
Deve-se manter um cadastro das ações
judiciais que demandaram o fornecimento
de medicamentos, contendo informações
que permitam localizar o processo,
identificar o usuário, quem o representou
juridicamente, planejar as futuras aquisições
e elaborar a defesa. O cadastro deve ser
único e compartilhado o acesso entre as
áreas que atuam no atendimento das
demandas judiciais. Desse cadastro, são
essenciais as seguintes informações:
número do processo judicial; nome, telefone
e endereço do paciente; vara e comarca de
origem; nome e telefone do advogado e, no
caso de ação movida pelo Ministério Público
(MP), nome e telefone da unidade do MP;
nome do médico; medicamento (nome
genérico,
concentração
e
forma
farmacêutica); posologia; CID; número do
processo administrativo; fornecedor(es);
último preço pago; datas dos recibos de
entrega.
Deve ser demonstrado ao poder Judiciário,
com base nas resoluções pactuadas na
Comissão Intergestores Tripartite ou na
Comissão
Intergestores
Bipartite,
relacionadas à AF, a qual instância gestora
compete o gerenciamento e disponibilização
de determinado medicamento à população.
Sendo a competência do município, deverá
ser providenciado seu fornecimento, no caso
em que a responsabilidade é do estado ou
da União, e não estando o medicamento
disponível no local definido na pactuação, o
município deve informar as demais
instâncias gestoras ou ao poder Judiciário.
De um modo geral, o fornecimento ocorre
com periodicidade mensal, na dependência

Verde – Sim,
orçamentária

e

respeitam
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reserva

demandados
judicialmente

43) Processo de compra de
medicamentos
demandados
judicialmente

52) Dispensação de
medicamentos de
demandas judiciais

de algumas variáveis, entre elas, a
perspectiva de tempo de utilização pelo
usuário, a disponibilidade orçamentária e
financeira e a agilidade na aquisição.
Sendo a determinação para atendimento de
todos os pacientes, a programação de
compras deverá estimar a demanda
potencial, considerando a prevalência da
doença, bem como a disponibilidade de
serviço e capacidade de diagnóstico.
Em se tratando de medicamentos não
padronizados e que não integram nenhum
Programa e que, portanto, provavelmente
não estão disponíveis no estoque da SES,
as formas mais utilizadas para atendimento
no prazo são a aquisição por dispensa de
licitação por emergência ou declaração de
inexigibilidade por exclusividade, sendo o
fundamento legal, respectivamente, o Inciso
IV do Artigo 24 e o Inciso I do Artigo 25,
ambos da Lei 8666/93, que institui normas
para licitações e contratos da Administração
Pública e dá outras providências.
Para as compras subsequentes isso não se
aplica, devendo a administração instaurar
procedimento licitatório sempre que houver
possibilidade de competição. Tanto para os
casos de Ação Civil Pública, quanto para
ações individuais que determinem o
fornecimento de um mesmo medicamento, é
recomendável que as aquisições sejam
feitas pelo Sistema de Registro de Preços.
Isso porque, nesse sistema, a administração
estima um quantitativo anual e, ao final da
licitação, é assinada uma Ata de Registro de
Preços e não um contrato de aquisição. Na
medida em que há necessidade de adquirir
o medicamento, utiliza-se a Ata de Registro
de Preços para efetuar as contratações.
Esse procedimento dá agilidade ao
andamento do processo e permite que se
atenda o Judiciário, diminuindo-se o número
de aquisições emergenciais. Além da
economia de escala, não há necessidade de
manutenção
de
estoques
elevados,
evitando-se os custos decorrentes do
armazenamento e o risco de perdas ou
desperdício.
A dispensação deve ocorrer em local
apropriado, mediante apresentação da
prescrição médica, devendo ser observados
alguns cuidados, peculiares às ações
judiciais:• Deve ser adotado um recibo no
qual o usuário ou responsável ateste o
recebimento do medicamento, especificando
seu nome, apresentação, quantidade

Amarelo – Alguns medicamentos são
incluídos na programação, mas a
programação é extrapolada
Vermelho – Não incluem medicamentos de
demanda judicial na programação

Verde – São comprados por licitação, ou
utilizam
corretamente
as
outras
possibilidades de compra como dita a lei
Amarelo – X
Vermelho – Não fazem de acordo com a lei

Verde – Realizado de forma adequada,
com envolvimento de um farmacêutico
Amarelo – Realizado por farmacêutico,
mas de forma inadequada
Vermelho
–
Realizado
de
forma
inadequada e/ou sem envolvimento de um
farmacêutico
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fornecida, o número do processo judicial, a
Vara e Comarca da qual é originário, o
número de controle interno de tramitação do
processo (protocolo ou outro controle
adotado). Junto ao nome e assinatura do
responsável pelo recebimento, deverá ser
informado o número do documento de
identificação e a data. Cópias da prescrição
médica e do recibo devem ser juntadas ao
processo.
• Deve ser elaborado, nos casos de
medicamentos que produzam efeitos
colaterais
graves,
um
Termo
de
Consentimento Informado, que explicite os
riscos e possíveis efeitos adversos. Podem
ser utilizados, como modelo, devidamente
adequados ao caso, os Termos de
Consentimento Informado que constam dos
Protocolos
Clínicos
e
Diretrizes
Terapêuticas. Esse termo deve ser assinado
pelo prescritor e pelo usuário, ou na sua
impossibilidade, pelo responsável, também
sendo juntado ao processo.
• Deve ser exigida, no ato da dispensação,
no caso de medicamentos submetidos a
controle especial, constantes na Portaria
344/98 e suas atualizações, a apresentação
da
documentação
determinada
pela
legislação. A dispensação de medicamentos
com essas características deve ser feita,
obrigatoriamente,
em
unidades
de
dispensação autorizadas pela Vigilância
Sanitária.

Diagnóstico da situação da gestão municipal frente às demandas
Após a aplicação de consenso de especialistas, emergem os resultados para
cada município. Para esta fase, foram elaborados dois itens, cujas respostas
funcionam como sumários dos resultados referentes às demandas judiciais, à
gestão e a possível relação entre ambos:
(a) características da gestão da Assistência Farmacêutica, no que tange aos
componentes estudados e sua relação com a demanda por medicamentos
resultante das ações;
(b) a gestão da Assistência Farmacêutica diante da forma como as informações
financeiras são registradas e do gasto municipal com medicamentos.
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Questões éticas
O presente projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da
Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, sendo seu número de parecer
de aprovação 237/11 (CAAE: 0252.0031.00011). Baseou-se nos critérios
estabelecidos pela Resolução 196/96 para o desenvolvimento de todas as suas
etapas.146 Todos os procedimentos relativos ao envolvimento de pessoas e
instituições foram vinculados à TCLE (ANEXO III), que foram entregues e
assinados no momento das entrevistas. Os resultados foram divulgados
resguardando a identificação dos municípios, no caso da segunda etapa da
pesquisa, e os indivíduos entrevistados.
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Capítulo III – RESULTADOS
Esta seção foi dividida em três partes.
Na primeira foram expostos os resultados relativos ao Estado de Mato Grosso
do Sul.
A segunda parte explorou os resultados dos indicadores de demandas judiciais e
os resultados das entrevistas com os gestores municipais de assistência
farmacêutica para os seis municípios selecionados para visita, de forma
agregada.
Cabe elucidar que, com relação aos indicadores das demandas judiciais, alguns,
apesar de descritos na metodologia, não foram coletados ou calculados. Os
casos foram os seguintes:
•

Indicador 5.3  Após o início do trabalho de campo verificou-se que esta
era uma informação cuja identificação era difícil e tomava muito tempo dos
pesquisadores em cada processo. Julgou-se que sua retirada não traria
prejuízo ao estudo.

•

Indicador 7.3  Não foi calculado devido à ausência de descrição da CID
na maioria dos processos.

•

Indicador 8.3  Não foi possível identificar essa informação através do
processo.

A terceira parte teve por objeto cada um dos seis municípios estudados,
congregando verticalmente as informações das demandas e da gestão da AF.
Nesta parte foi empregado o consenso de especialistas descrito na metodologia,
de forma a dar conclusão a respeito da gestão municipal frente às demandas e
aos recursos da AF.

Resultados Gerais do Levantamento
O levantamento de processos através das certidões solicitadas às comarcas
retornou um total de 6.100 processos onde o município constava como réu da
ação. A análise posterior de cada um dos processos, através do site do TJMS,
trouxe a informação de que deste total, 1.825 (30%) eram processos relativos à

147

demandas de saúde. Dentro deste segundo universo, 782 (43%) eram
processos de demandas por medicamentos.

Parte 1 – Panorama de Demandas Judiciais no Estado de Mato Grosso do
Sul
Nesta parte são apresentados os dados coletados nos processos judiciais, de
forma a completar os indicadores de demandas judiciais. Foram tabulados os
resultados para o estado, o que englobou as 27 comarcas estudadas; em alguns
indicadores, destacam-se as particularidades para as faixas populacionais em
que se classificam as comarcas.
Nesta primeira parte foram expostos apenas os resultados sobre as
características

sociodemográficos

do

autor

da

ação

e

características

processuais das ações judiciais. As demais características foram analisadas
apenas para o nível municipal.
A Tabela XIII traz o quantitativo de processos no estado, para todas as
comarcas.
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Tabela XIII - Quantitativo de processos, por comarca, por ano do estudo. Mato Grosso do
Sul, 2008-2011
Comarcas

Processos
2008

Processos
2009

Processos
2010

Processos
2011

Processos
Total

Processos
2008 (%)

Processos
2009 (%)

Processos
2010 (%)

Processos
2011 (%)

0

1

4

9

14

0%

7%

29%

64%

Amambaí
Aparecida do
Taboado

3

0

1

0

4

75%

0%

25%

0%

Aquidauana

10

16

12

16

54

19%

30%

22%

30%

Bataguassu

2

2

11

20

35

6%

6%

31%

57%

Bela Vista

0

2

4

22

28

0%

7%

14%

79%

Bonito

0

0

4

5

9

0%

0%

44%

56%

Caarapó

0

5

2

2

9

0%

56%

22%

22%

Camapuã

5

6

1

2

14

36%

43%

7%

14%

Cassilândia

7

9

13

17

46

15%

20%

28%

37%

Chapadão do Sul

1

4

9

5

19

5%

21%

47%

26%

Corumbá

1

5

3

6

15

7%

33%

20%

40%

Costa Rica

0

1

6

4

11

0%

9%

55%

36%

14

18

28

30

90

16%

20%

31%

33%

Fátima do Sul

0

0

0

9

9

0%

0%

0%

100%

Ivinhema

2

12

4

8

26

8%

46%

15%

31%

Jardim

0

2

2

0

4

0%

50%

50%

0%

Maracaju

2

3

10

7

22

9%

14%

45%

32%

Miranda

2

1

4

1

8

25%

13%

50%

13%

Mundo Novo

0

3

6

8

17

0%

18%

35%

47%

Coxim

Naviraí

1

4

15

51

71

1%

6%

21%

72%

Nova Andradina

8

10

16

57

91

9%

11%

18%

63%

Paranaíba

4

11

29

54

98

4%

11%

30%

55%

Ponta Porã

0

1

8

9

18

0%

6%

44%

50%

Rio Brilhante

0

0

0

5

5

0%

0%

0%

100%

São Gabriel do Oeste

1

9

13

12

35

3%

26%

37%

34%

Sidrolândia

2

2

0

1

5

40%

40%

0%

20%

Três lagoas

6

4

3

1

14

43%

29%

21%

7%

71

131

208

361

771

9%

17%

27%

47%

TOTAL

Fonte: Processos Judiciais das Comarcas – TJ MS

Foram encontrados 771 processos nas 27 comarcas de 2ª entrância do Estado
de Mato Grosso do Sul. Inicialmente, o quantitativo levantado por meio das
certidões era maior, 782 processos. Entretanto, com a visita às comarcas e
consulta direta aos processos, este número foi reduzido, pois alguns processos
não se referiam a medicamentos, havendo sido listados erroneamente junto aos
demais.
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Ao se observar o quantitativo de processos ao longo dos anos, pode-se
perceber um aumento de 71 processos em 2008, para 361 em 2011.
Características sociodemográficas do autor da ação judicial
Poucos eram os processos onde pôde ser encontrada alguma comprovação de
renda dos requerentes. Na maioria dos casos, o que havia era a declaração de
hipossuficiência para que o demandante tivesse acesso à justiça gratuita
(Tabela XIV).
Tabela XIV - Classificação dos demandantes, segundo a renda, Mato Grosso do Sul, 20082011
Faixa de Renda
Gratuidade de justiça
3 a 5 SM
5 a 7 SM
7 a 9 SM
9 a 11 SM
> 11 SM
NC

%
87%
1%
0%
0%
0%
0%
13%

Fonte: Processos Judiciais das Comarcas – TJ MS

Observou-se que além dos 87% de processos com gratuidade de justiça e dos
13% onde não constava (NC) comprovação de renda do demandante, houve 1%
com renda de até cinco salários mínimos.
Estudando as faixas referentes à relação entre população e número de
processos, nas quais se inserem as comarcas (descritas na Metodologia, e que
serão a partir daqui denominadas ‘faixas’), foi possível observar que em todas
elas houve a presença de aposentados, trabalhadores do lar e menores, sendo
responsáveis por mais de 40% de todas as ocupações dos requerentes (dados
não tabulados); ainda que “aposentado”, “idoso” e “menor” não sejam
consideradas ocupações, estas classificações foram feitas com frequência nos
processos.
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Características processuais das ações judiciais
A maioria das ações de medicamentos das comarcas de 2ª entrância do estado
é representada pela Defensoria Publica Estadual, o que condiz com o dado
sobre a renda do requerente (Tabela XV).
Tabela XV - Proporção das ações judiciais por representação do autor da ação, Mato
Grosso do Sul, 2008-2011
Representante do autor da ação
Advogado
Defensoria Pública Estadual
Ministério Público

%
13%
62%
25%

Fonte: Processos Judiciais das Comarcas – TJ MS

A representação pela Defensoria Pública tem como pré-requisito a comprovação
de impossibilidade de se arcar com os custos de um advogado particular.
Na análise por faixas, pode-se perceber também atuação expressiva do
Ministério Publico. Destacam-se a comarca de Paranaíba, com 82% dos
processos representados pelo MP e Naviraí, com 61%, ambas as comarcas
classificadas na ‘faixa 2’ (intermediária).
Para as 27 comarcas de 2ª entrância do estado, foi calculado um tempo médio
de três semanas para o julgamento da liminar ou da antecipação de tutela
(Tabela XVI).
Tabela XVI - Tempo médio para julgamento da liminar ou AT, para intimação da instância
de saúde e para entrega do medicamento, Mato Grosso do Sul, 2008-2011
Parâmetros
Tempo médio de decisão liminar ou antecipação de tutela na primeira instância
Tempo médio da intimação da instância da saúde
Tempo médio de entrega do medicamento

Tempo Médio
(dias)
21,0
14,0
52,0

Fonte: Processos Judiciais das Comarcas – TJ MS

O tempo médio para intimação da instância de saúde foi menor: duas semanas.
Já o tempo médio para entrega do medicamento chegou a quase dois meses.
Entraram no cálculo do tempo médio apenas os processos onde pôde ser
identificada a data em questão. No caso do tempo médio para entrega do
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medicamento, a data assinalada foi aquela identificada a partir da declaração do
réu de que o medicamento estava disponível ou havia sido entregue.
Nas comarcas pequenas em número de habitantes, mas com maior número de
processos por habitante (faixa 1), observou-se menor tempo médio para
julgamento da decisão liminar ou antecipação de tutela, com menos de 10 dias.
Já na faixa intermediária, o período observado foi superior a 20 dias, em média.
Neste caso destacaram-se as comarcas de Aparecida do Taboado, Bela Vista e
Jardim, onde foram observados tempos médios para julgamento da liminar ou
antecipação de tutela, superiores a 40 dias. Nas comarcas com grande
contingente populacional e menor relação de número de processos por habitante
(faixa 3) observou-se menor tempo médio para intimação das instâncias de
saúde (5 dias). As faixas 1 e 2 apresentaram tempo médio semelhante, ficando
em torno de 14 dias.
Em todas as faixas, o tempo médio para entrega dos medicamentos foi superior
a 25 dias; na faixa 3, o intervalo entre a intimação e a entrega do medicamento,
atingiu uma média de 70 dias. Mas nesse último caso, uma análise mais
profunda permitiu observar que esse tempo médio elevado se deu em função da
comarca de Corumbá, onde foram encontrados dois processos cujo tempo
decorrido entre a intimação da instância de saúde e a entrega dos
medicamentos foi superior a um ano em um caso e a dois, em outro.
Em todas as faixas, os tempos para julgamento da AT e para intimação das
instâncias de saúde foram menores do que o tempo para entrega do
medicamento.
A grande maioria dos pedidos de liminar ou antecipação de tutela foi julgada
favorável aos demandantes, sendo apenas 10% negados (Tabela XVII).
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Tabela XVII - Proporção de concessão da liminar ou antecipação de tutela, Mato Grosso
do Sul, 2008-2011
Pedidos de Liminar ou AT
Deferidos
Negados
Não julgados
NC

%
82%
10%
4%
4%

Fonte: Processos Judiciais das Comarcas – TJ MS

Na análise das comarcas por faixa, observou-se que, em todas, a proporção de
pedidos de AT deferidos foi superior a 80%. Na faixa 2, foi possível observar
uma proporção de pedidos negados um pouco maior do que nas demais. Isso se
deve, principalmente, às comarcas de Ivinhema, Bela Vista e Aquidauana, que
apresentaram proporções de pedidos negados de 27%, 22% e 22%,
respectivamente.
Em relação às exigências feitas ao demandante para concessão de AT, a
distribuição por faixa foi semelhante entre as três, em torno de 18%. Na maioria
dos casos, era exigido laudo médico com a respectiva CID.
Na faixa 3 foi possível observar uma maior proporção de ações com pedidos de
manifestação dos réus antes do julgamento da AT. A análise mais aprofundada
demonstrou que a comarca de Corumbá foi responsável pela elevação da média
desta faixa, pois de 15 processos, em 7 (47%) foi solicitada manifestação dos
réus. Na faixa 2, merece destaque apenas a comarca de Cassilândia, onde em
47% dos processos houve solicitação de manifestação dos réus antes do
julgamento da AT.
A partir da Tabela XVIII pode-se perceber tendência a confirmação da decisão
proferida no julgamento da liminar ou antecipação de tutela. Mas também foi
possível perceber um número alto de processos não julgados à época da coleta
dos dados.
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Tabela XVIII - Proporção de sentenças favoráveis ao autor, Mato Grosso do Sul, 2008-2011
Sentenças
Deferida
Negadas
Não julgadas
Parcialmente deferida
Extinto
Acordo
NC

%
47%
1%
37%
2%
8%
0%
4%

Fonte: Processos Judiciais das Comarcas – TJ MS

Em todas as faixas também foi observada uma grande proporção de sentenças
favoráveis ao demandante, representando praticamente a metade de todas as
ações de medicamentos. Observou-se também uma proporção muito pequena
de pedidos negados, mas em contrapartida, uma elevada proporção de ações
sem julgamento de sentença.
À época da coleta de dados, apenas 29% dos processos possuíam decisão por
acórdão (Tabela XIX).
Tabela XIX - Proporção de acórdãos, e acórdãos favoráveis ao autor, Mato Grosso do Sul,
2008-2011
Acórdãos
Proporção relativa ao total de processos
Favoráveis ao autor

%
29%
97%

Fonte: Processos Judiciais das Comarcas – TJ MS

Destas, 97% eram favoráveis ao demandante, isto é, ratificavam a decisão de
fornecimento do medicamento.
Em todas as faixas a proporção de ações com decisões por acórdão foi
semelhante, variando de 23% a 30%. Em todas as faixas a proporção de
acórdãos favoráveis também foi semelhante, sendo de 96% na faixa 2 e 100%
nas faixas 1 e 3.
Como resultado geral para as comarcas de segunda entrância, percebemos que,
na maioria dos processos em que o município é réu, o ente estadual figura
conjuntamente na ação, sendo o ente municipal acionado sozinho em 42% dos
processos (Tabela XX).
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Tabela XX – Proporção de ações judiciais impetradas por tipo de réu da ação, Mato
Grosso do Sul, 2008-2011
Réus
Município
Estado e Município

%
42%
58%

Fonte: Processos Judiciais das Comarcas – TJ MS

Apenas na faixa 2 observou-se a participação conjunta do ente estadual como
réu na maioria das ações (62%). Dos 20 municípios desta faixa, apenas 6
(Amambaí, Caarapó, Maracaju, Paranaíba e Sidrolândia) apresentaram o
município como réu na maior parte das ações. Já na faixa 1 (78%) e na faixa 3
(60%), a maioria das ações tinham apenas o município como parte passiva.
A maioria das ações de medicamentos impetradas nas comarcas de segunda
entrância do estado é classificada como procedimento ordinário (Tabela XXI).
Tabela XXI - Proporção de Ações por classe, Mato Grosso do Sul, 2008-2011
Classe da Ação
Procedimento Ordinário
Procedimento Sumário
Mandado de Segurança
Ação Civil Pública
Procedimento do Juizado Especial Cível

%
77%
2%
1%
20%
0%

Fonte: Processos Judiciais das Comarcas – TJ MS

Em segundo lugar, com 20% estão as ações civis públicas, o que se deve à
atuação do Ministério Publico em algumas comarcas.
Na análise por faixas, assim como já demonstrado na Tabela XXI, a grande
maioria das ações de medicamentos do estado de Mato Grosso do Sul é
definida como Procedimento Ordinário, sendo a proporção superior a 60% em
todas as faixas. Na faixa 3 observou-se cerca de 20% de Ações Civis Públicas
que eram provenientes de dois municípios: Corumbá, com 5 (33%) ações e
Ponta Porã, com 3 (17%), todas elaboradas pelo Ministério Público. Já na faixa
2, observou-se que a proporção de Ações Civis Públicas se deve principalmente
às comarcas de Paranaíba, onde foram observadas 78 (80%), Naviraí, com 40
(56%) e Aparecida do Taboado, com 3 (75%), o que elevou a média da faixa.
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Sumário Parte 1
Foram encontrados 771 processos nas comarcas de 2ª entrância de Mato
Grosso do Sul; entre 2008 e 2011, o número de processos mais do que quadruplicou.
A grande maioria dos processos se referia a demandantes com direito a gratuidade
de justiça, sendo a maioria atendida pela Defensoria Pública Estadual.
O tempo médio para julgamento da liminar ou antecipação de tutela superou
20 dias, e o tempo médio para intimação da instância de saúde foi de 14 dias. Já o
tempo médio para entrega do medicamento chegou a 52 dias.
A grande maioria dos pedidos de liminar ou antecipação de tutela foi julgada
como favorável aos demandantes. A proporção de ações com pedido de manifestação
dos réus antes do julgamento da AT ainda é baixa no estado. As sentenças seguem a
tendência de deferimento, mas há também um grande número de decisões não
julgadas.
Os acórdãos também ratificam a decisão da primeira instância quase que na
totalidade dos processos.
O estado figura como réu solidário ao município na maioria das ações.
A maioria das ações diz respeito a Procedimentos Ordinários.
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Parte 2: O Contexto: Demandas Judiciais e Gestão da Assistência
Farmacêutica nos Municípios Visitados – Indicadores e Entrevistas
Nesta parte foram expostos apenas os resultados dos seis municípios visitados
para a realização das entrevistas. No que tange às demandas judiciais, foram
explicitados os resultados de indicadores sociodemográficos, processuais,
características médico-sanitárias e características político-administrativas das
ações judiciais.
Adicionalmente, estão apresentados os dados coletados nas entrevistas sobre a
gestão da AF.

Indicadores de Demandas judiciais
Em todas as tabelas a seguir serão expostos os resultados referentes às
comarcas correspondentes aos municípios Azul, Laranja, Marrom, Roxo, Rosa e
Lilás.
Características sociodemográficas do autor da ação judicial
Na maioria das comarcas a proporção de ações cujo requerente declarou
hipossuficiência foi próxima ou igual a 100% (Tabela XXII).
Tabela XXII – Classificação dos demandantes, segundo a renda, por comarca, Mato
Grosso do Sul, 2008-2011
Faixa de Renda
Gratuidade de
justiça

Azul

Laranja

Marrom

Roxo

Rosa

Lilás

93%

20%

100%

97%

89%

100%

3 a 5 SM

0%

13%

0%

1%

0%

0%

5 a 7 SM

0%

0%

0%

0%

0%

0%

7 a 9 SM

0%

0%

0%

0%

0%

0%

9 a 11 SM

0%

0%

0%

0%

0%

0%

> 11 SM

0%

0%

0%

0%

0%

0%

NC

8%

67%

0%

2%

11%

0%

Fonte: Processos Judiciais das Comarcas – TJ MS
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No caso de Laranja, essa proporção foi diferenciada, pois em 13% das ações os
demandantes tinham renda entre três e cinco salários mínimos, e também pela
grande proporção de ações em que não constava a renda do requerente.
Em relação à ocupação (Tabela XXIII), em todas as comarcas, com exceção de
Lilás, a aposentadoria aparece como ocupação comum e sempre como uma das
três mais frequentes. Em todas as comarcas, a maioria dos demandantes não
reporta, no processo, exercer atividade economicamente produtiva.
Tabela XXIII – Classificação dos principais demandantes, segundo ocupação, Mato
Grosso do Sul, 2008-2011
Comarcas

Azul

Laranja

Marrom

Roxo

Rosa

Lilás

Ocupações

Proporção

Aposentado

29%

Do lar

29%

Desempregado

7%

Menor

36%

Estudante

18%

Aposentada

9%

Aposentado

55%

Idoso

18%

Do lar

9%

Aposentado

23%

Menor

13%

Do lar

12%

Do lar

17%

Aposentado

11%

Menor

6%

Do lar

40%

Estudante

20%

Menor

20%

Fonte: Processos Judiciais das Comarcas – TJ MS

Nota-se o preenchimento falho dos processos, no que diz respeito à ocupação,
uma vez que ‘idoso’ e ‘menor’ não são ocupações.
Características processuais das ações judiciais
Em todas as comarcas, observa-se que a grande maioria das ações de
medicamentos é sempre impetrada pela Defensoria Pública (Tabela XXIV).
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Tabela XXIV - Proporção das ações judiciais por representação do autor da ação. Mato
Grosso do Sul, 2008-2011
Representante do
autor da ação

Azul

Laranja

Marrom

Roxo

Rosa

Lilás

Advogado

27%

7%

9%

10%

11%

20%

Defensoria

73%

60%

91%

79%

89%

60%

0%

33%

0%

11%

0%

20%

Ministério Público

Fonte: Processos Judiciais das Comarcas – TJ MS

Os municípios Azul e Lilás apresentam maior proporção de ações representadas
por advogados.
Em relação ao tempo de julgamento, Laranja e Roxo foram as comarcas onde
se observou maior tempo médio do intervalo entre a distribuição dos processos
e o julgamento da liminar ou AT, sendo superior a 20 dias.
Tabela XXV - Tempo médio de decisão liminar ou antecipação de tutela na primeira
instância. Mato Grosso do Sul, 2008-2011
Comarcas
Azul
Laranja
Marrom
Roxo
Rosa
Lilás

Tempo Médio (dias)
0,79
21,50
9,73
20,33
7,59
9,2

Fonte: Processos Judiciais das Comarcas – TJ MS

Azul apresentou o tempo médio menor, tendo a maioria dos processos a liminar
ou AT julgadas em menos de um dia.
Quanto ao tempo médio para intimação da instância de saúde, Rosa foi onde se
observou o maior intervalo decorrido, sendo superior a 20 dias.
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Tabela XXVI - Tempo Médio da intimação da instância de saúde. Mato Grosso do Sul,
2008-2011
Comarcas
Azul
Laranja
Marrom
Roxo
Rosa
Lilás

Tempo Médio (dias)
3,86
1,50
5,27
14,22
20,68
1,2

Fonte: Processos Judiciais das Comarcas – TJ MS

As comarcas Laranja e Lilás apresentaram os menores tempos médios, sendo
de 1,5 e 1,2 dias, respectivamente. Quase vinte vezes menor que o de Rosa.
Com relação a entrega dos medicamentos, segundo a Tabela XXVII, Azul foi
onde, em média, o tempo foi menor (2,75 dias).
Tabela XXVII - Tempo médio de entrega do medicamento, Mato Grosso do Sul, 2008-2011
Comarcas
Azul
Laranja
Marrom
Roxo
Rosa
Lilás

Tempo Médio (dias)
2,75
139,45
40,14
18,33
71,5
29,5

Fonte: Processos Judiciais das Comarcas – TJ MS

Já em Laranja observou-se um tempo médio de cerca de 140 dias. Ao analisar o
caso da comarca, observou-se que se trata de dois processos em que o tempo
para entrega dos medicamentos foi superior a um ano em um dos casos, e
superior a dois anos em outro caso, o que fez com que a média da Comarca
fosse muito elevada.
Em todas as comarcas observou-se que a maioria dos pedidos de liminar ou
antecipação de tutela foram deferidos. Chegando à totalidade nas comarcas
Laranja e Lilás (Tabela XXVIII).
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Tabela XXVIII - Proporção de concessão da liminar ou antecipação de tutela. Mato Grosso
do Sul, 2008-2011
Situação da liminar ou
antecipação de tutela

Azul

Concedida

Laranja

Marrom

Roxo

Rosa

Lilás

93%

100%

91%

89%

97%

100%

Não Concedida

7%

0%

0%

7%

3%

0%

Não julgada

0%

0%

0%

1%

0%

0%

NC
0%
0%
Fonte: Processos Judiciais das Comarcas – TJ MS

9%

3%

0%

0%

A única comarca onde foi observado algum tipo de exigência para o demandante
antes do julgamento da AT foi Roxo, com nove casos, sendo em praticamente
todos solicitado laudo médico com CID e justificativa médica para utilização dos
medicamentos requeridos e a prescrição médica atualizada (Tabela XXIX).
Tabela XXIX - Proporção de ações judiciais com exigência judicial para concessão da
liminar ou antecipação de tutela. Mato Grosso do Sul, 2008-2011
Comarcas

Exigências para julgar
liminar ou AT

Azul
Laranja
Marrom
Roxo
Rosa
Lilás

0%
0%
0%
16%
0%
0%

Fonte: Processos Judiciais das Comarcas – TJ MS

Laranja foi a comarca onde se observou a maior proporção de processos com
pedido de manifestação do réu antes do julgamento da AT (Tabela XXX).
Tabela XXX - Proporção de ações judiciais com pedido de manifestação do réu para
julgamento da liminar ou antecipação de tutela. Mato Grosso do Sul, 2008-2011
Comarcas

Proporção de pedidos de
manifestação do réu antes do
julgamento da liminar ou AT

Azul
Laranja
Marrom
Roxo
Rosa
Lilás

7%
47%
0%
12%
0%
0%

Fonte: Processos Judiciais das Comarcas – TJ MS
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Em Marrom, Rosa e Lilás o réu não foi chamado a se manifestar em nenhum
dos processos.
Em todas as comarcas temos como dado comum a quase inexistência de ações
com sentença desfavorável ao requerente (Tabela XXXI).
Tabela XXXI - Proporção de sentenças, segundo resultado. Mato Grosso do Sul, 2008-2011
Sentenças

Azul

Deferidas

Laranja

67%

Negadas

Marrom

47%

73%

Roxo

Rosa

69%

Lilás

71%

0%

0%

0%

0%

1%

0%

0%

13%

27%

9%

13%

20%

80%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Extintos

20%

20%

18%

17%

9%

20%

Acordos

0%

7%

0%

0%

0%

0%

Não julgadas
Parcialmente deferida

Fonte: Processos Judiciais das Comarcas – TJ MS

Entretanto, a complementaridade da proporção não está somente em pedidos
deferidos, mas também em ações ainda sem julgamento de sentença ou em
processos extintos sem julgamento de mérito.
Entre as comarcas analisadas, segundo a Tabela XXXII, percebe-se uma maior
tendência de recurso de 2º grau por parte da instância de saúde, na comarca
Roxo.
Tabela XXXII - Proporção de acórdãos, e acórdãos favoráveis ao autor. Mato Grosso do
Sul, 2008-2011.
Azul

Laranja

Marrom

Roxo

Rosa

Lilás

Proporção de ações
com acórdãos

36%

13%

18%

42%

11%

--

Favoráveis ao autor

100%

100%

100%

97%

100%

--

Fonte: Processos Judiciais das Comarcas – TJ MS

Com relação ao julgamento dos acórdãos, percebe-se que em todos os casos foi
mantida a decisão da sentença, favorável ao requerente. Apenas em Roxo
foram observados alguns casos de decisões parcialmente favoráveis, em que foi
excluída a multa aplicada ao réu, mas mantida a decisão quanto ao
fornecimento do medicamento.
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Em todas as comarcas o número de ofícios (processos administrativos) supera o
de ações judiciais. Este dado foi obtido somente para o ano de 2011 (Tabela
XXXIII).
Tabela XXXIII - Razão de demandas extrajudiciais. Mato Grosso do Sul, 2011
Azul

Laranja

Marrom

Roxo

Rosa

Lilás

Ofícios

5

7

--

107

--

25

Ações

2

6

4

29

12

1

Razão

2,5

1,2

X

3,7

X

25,0

Fonte: Processos Judiciais das Comarcas – TJ MS

Para as comarcas Marrom e Rosa os dados não foram disponibilizados pela
SMS. Em Laranja houve dúvida quanto ao número relatado uma vez que os
gestores não possuíam registro formal do número de ofícios e se basearam em
dados pessoais dos defensores e promotores para fornecer a informação.
Quanto ao tipo de réu, observou-se variação (Tabela XXXIV).
Tabela XXXIV - Proporção de ações judiciais impetradas por tipo de réu da ação. Mato
Grosso do Sul, 2008-2011
Tipo de réu da ação

Azul

Laranja

Marrom

Roxo

Rosa

Lilás

Município

100%

67%

9%

89%

11%

100%

0%

33%

91%

11%

89%

0%

Estado e Município

Fonte: Processos Judiciais das Comarcas – TJ MS

Em Azul e Lilás, por exemplo, o município figura sozinho em todos os casos. Já
em Marrom e Rosa, o estado é colocado como réu solidário na ação em cerca
de 90% dos casos.
Segundo a Tabela XXXV, em todas as comarcas, a maioria das ações trata-se
de procedimento ordinário.
Tabela XXXV - Proporção de ações por classe, Mato Grosso do Sul, 2008-2011
Classe das Ações

Azul

Laranja

Marrom

Roxo

Rosa

Lilás

Procedimento Ordinário

100%

67%

91%

89%

100%

80%

Procedimento Sumário

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Mandado de Segurança

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Ação Civil Pública

0%

33%

0%

11%

0%

20%

Procedimento do Juizado Especial Cível

0%

0%

9%

0%

0%

0%

Fonte: Processos Judiciais das Comarcas – TJ MS
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Em Laranja, Roxo e Lilás foram observadas proporções de ação civil pública
superiores as das demais comarcas, o que fala sobre a atuação do Ministério
Público nessas ações.
Características médico-sanitárias das ações judiciais
Na Tabela XXXVI foram destacados os três grupos terapêuticos anatômicos
mais frequentes em cada comarca, de acordo com a classificação ATC.
Tabela XXXVI - Proporção de medicamentos por grupo anatômico principal, Mato Grosso
do Sul, 2008-2011
Comarcas

Azul

Laranja

Marrom

Roxo

Rosa

Lilás

Código ATC

Subgrupo terapêutico

Proporção

C

Sistema Cardiovascular

42%

R

Sistema Respiratório

26%

N

Sistema Nervoso

11%

C

Sistema Cardiovascular

25%

S

Órgãos Sensoriais

25%

A

Sistema Gastrointestinal

21%

R

Sistema Respiratório

31%

A

Sistema Gastrointestinal

25%

S

Órgãos Sensoriais

19%

N

Sistema Nervoso

33%

C

Sistema Cardiovascular

23%

M

Sistema Músculo-esquelético

8%

C

Sistema Cardiovascular

26%

N

Sistema Nervoso

24%

A

Sistema Gastrointestinal

21%

C

Sistema Cardiovascular

57%

A

Sistema Gastrointestinal

14%

B

Sangue

14%

Fonte: Processos Judiciais das Comarcas – TJ MS

Verificando os dados agregados, observa-se grande percentual de pedidos de
medicamentos para tratamento de condições que envolvem o Sistema
Cardiovascular (25% do total de pleitos) e o Sistema Gastrointestinal (11% das
demandas). Em relação à frequência de grupos mais solicitados em cada um
dos municípios, estes são também os que mais se destacam.

164

Na Tabela XXXVII foram destacados os subgrupos farmacológicos mais
frequentes que, somados, representavam 75% dos medicamentos demandados,
em cada comarca.
Tabela XXXVII - Proporção de medicamentos mais demandados (até 75%) por subgrupo
farmacológico, Mato Grosso do Sul, 2008-2011
Comarcas

Azul

Código ATC

Subgrupo farmacológico

R03

Medicamentos para doenças obstrutivas do sistema respiratório

C07

Agentes betabloqueadores

11%

C09

Agentes atuantes no sistema renina-angiotensina

11%

C10

Agentes modificadores de lipídios

11%

N03

Antiepiléticos

11%

C01

Terapia Cardíaca

C08

Agentes bloqueadores de canal de cálcio

5%

R06

Anti-histamínicos para uso sistêmico

5%

Sub-total

Laranja

Oftalmológicos

25%

A10

Medicamentos usados em diabetes

18%

B01

Agentes antitrombóticos

7%

C01

Terapia cardíaca

7%

C10

Agentes modificadores de lipídios

7%

J01

Antibacterianos para uso sistêmico

7%
71%

R03

Medicamentos para doenças obstrutivas do sistema respiratório

31%

A10

Medicamentos usados em diabetes

25%

S01

Oftalmológicos

19%
75%

N05

Psicolépticos

11%

N06

Psicoanalépticos

10%

C09

Agentes atuantes no sistema renina-angiotensina

N03

Antiepiléticos

9%

S01

Oftalmológicos

B01

Agentes antitrombóticos

R03

Medicamentos para doenças obstrutivas do sistema respiratório

C10

Agentes modificadores de lipídios

A10

Medicamentos usados em diabetes

M01

Produtos anti-inflamatórios e antirreumáticos

C01

Terapia cardíaca

C07

Agentes betabloqueadores

6%
5%
5%
5%
4%
4%
3%
2%

Sub-total
Rosa

5%

S01

Sub-total

Roxo

16%

73%

Sub-total

Marrom

Proporção

A10

9%

74%
Medicamentos usados em diabetes

17%
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N06

Psicoanalépticos

12%

C03

Diuréticos

10%

N05

Psicolépticos

10%

B01

Agentes antitrombóticos

A03

Medicamentos para desordens gastrointestinais funcionais

C07

Agentes betabloqueadores

C10

Agentes modificadores de lipídios

7%
5%
5%
5%

Sub-total

Lilás

74%

A10

Medicamentos usados em diabetes

14%

C01

Terapia cardíaca

14%

C03

Diuréticos

14%

C07

Agentes betabloqueadores

14%

C10

Agentes modificadores de lipídios

14%

Sub-total

70%

Fonte: Processos Judiciais – TJ MS

É possível observar um padrão mais concentrado da demanda na comarca
Marrom.
A Tabela XXXVIII demonstra uma baixa proporção geral de medicamentos
prescritos pelo nome genérico nas prescrições anexadas aos processos.
Tabela XXXVIII - Proporção de medicamentos prescritos pelo nome genérico. Mato Grosso
do Sul, 2008-2011
Comarca

Proporção de medicamentos
prescritos pelo nome genérico

Azul
Laranja
Marrom
Roxo
Rosa
Lilás

29%
45%
38%
41%
44%
63%

Fonte: Processos Judiciais das Comarcas – TJ MS

Este dado mostra que, com exceção de Lilás, mais da metade dos
medicamentos demandados nas ações não é prescrita pelo nome genérico,
situação mais grave em Laranja (29%) e Marrom (38%).
O mesmo padrão pode ser observado na Tabela XXXIX, que expõe os dados
sobre a prescrição como um todo.
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Tabela XXXIX- Proporção de prescrições que utilizam exclusivamente o nome genérico.
Mato Grosso do Sul, 2008-2011
Comarca

Proporção de prescrições que utilizam
exclusivamente o nome genérico

Azul
Laranja
Marrom
Roxo
Rosa
Lilás

20%
50%
40%
26%
29%
20%

Fonte: Processos Judiciais das Comarcas – TJ MS

Em todas as comarcas percebe-se que menos da metade das prescrições
utilizam exclusivamente a denominação genérica.
A maioria dos medicamentos demandados, em todas as comarcas, não figurava
na Rename.
Tabela XL - Proporção de medicamentos requeridos que figuram na Rename vigente. Mato
Grosso do Sul, 2008-2011
Comarca

Proporção de medicamentos requeridos que figuram na Rename

Azul
Laranja
Marrom
Roxo
Rosa
Lilás

29%
39%
13%
46%
27%
38%

Fonte: Processos Judiciais das Comarcas – TJ MS

Em Roxo, entretanto, a proporção de medicamentos demandados pertencentes
à Rename foi a mais alta, chegando a quase 50%.
De acordo com a Tabela XLI, os municípios Marrom e Lilás apresentaram maior
proporção de medicamentos solicitados por demanda judicial que apresentavam
força de recomendação para a indicação solicitada. Mesmo assim, abaixo de
65%.
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Tabela XLI - Proporção de medicamentos demandados com força de recomendação
Classes I e IIa na indicação terapêutica. Mato Grosso do Sul, 2008-2011
Comarca

Proporção de medicamentos com força de recomendação Classes I e IIa na
indicação terapêutica

Azul
Laranja
Marrom
Roxo
Rosa
Lilás

25%
58%
63%
32%
23%
63%

Fonte: Processos Judiciais das Comarcas – TJ MS

Em Azul e Rosa, por outro lado, as proporções foram muito baixas, 25% e 23%,
respectivamente.
Na Tabela XLII foi calculada a razão de gastos com medicamentos de
demandas judiciais, para cada município visitado. Este indicador não pôde ser
calculado através de dados coletados nos processos judiciais, pois a informação
não estava presente neles. Os valores foram obtidos durante as entrevistas com
os gestores. Entretanto, optou-se por manter o resultado do indicador aqui por
uma questão de ordenamento do estudo.
Tabela XLII – Razão de gastos com medicamentos demandados. Mato Grosso do Sul,
2008-2011
Gastos

Gastos com medicamentos
demandados
Gastos com medicamentos
pactuados
Razão

Azul

Laranja

Marrom

Roxo

Rosa

Lilás

10.200,00

9.212,86

8.277,00

363.030,48

X

70.412,36

X
X

161.612,64
5,7%

38.342,91
4,6%

x
x

334.000,00
X

199.211,97
35,3%

Fonte: Entrevistas com gestores municipais

Os municípios Azul, Roxo e Rosa não forneceram as informações suficientes
para o cálculo do indicador. Só é possível verificar que em Laranja o gasto com
medicamentos de demandas judiciais corresponde a 5,7%, e em Marrom, a
4,6% das despesas do município com medicamentos da AFB. Em Lilás a
proporção foi de 35,3%.
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Conforme pode ser observado na Tabela XLIII, na comarca Lilás para 75% dos
medicamentos demandados havia alternativa farmacêutica no SUS
Tabela XLIII - Proporção de medicamentos demandados com alternativa terapêutica no
SUS. Mato Grosso do Sul, 2008-2011
Proporção de medicamentos demandados com alternativa farmacêutica no
SUS

Comarca
Azul
Laranja
Marrom
Roxo
Rosa
Lilás

13%
39%
13%
34%
30%
75%

Fonte: Processos Judiciais das Comarcas – TJ MS

Nas demais comarcas a proporção foi mais modesta; Azul e Marrom
apresentaram as menores proporções (13% em ambas).
Através da Tabela XLIV é possível observar uma alta proporção de documentos
médicos anexados ao processo sem referência à CID relacionada à condição de
saúde do paciente.
Tabela XLIV - Proporção de processos em cuja prescrição ou laudo médico constava a
CID relacionada. Mato Grosso do Sul, 2008-2011
Prescrição ou Laudo Médico com CID
Comarca

n

NÃO (%)

Azul

15

93

Laranja

15

53

Marrom

11

73

Roxo

92

71

Rosa

34

79

Lilás

5

60

Fonte: Processos Judiciais das Comarcas – TJ MS

Azul foi o município onde se observou a maior proporção (93%) de documentos
médicos sem identificação da CID.
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Características político-administrativas das ações judiciais
Não foi encontrado nenhum processo solicitando qualquer medicamento sem
registro na ANVISA (Tabela XLV).
Tabela XLV - Proporção de medicamentos registrados na ANVISA. Mato Grosso do Sul,
2008-2011
Comarca

Proporção de medicamentos registrados na ANVISA

Azul
Laranja
Marrom
Roxo
Rosa
Lilás

100%
100%
100%
100%
100%
100%

Fonte: Processos Judiciais das Comarcas – TJ MS

Segundo a Tabela XLVI, a proporção de medicamentos com prescrição para uso
off-label foi baixa em todas as comarcas.
Tabela XLVI - Proporção de ações judiciais em que conste ao menos um medicamento
prescrito para indicação de uso off label. Mato Grosso do Sul, 2008-2011
Comarca

Proporção de ações judiciais que possui ao menos um medicamento
prescrito para indicação de uso off label

Azul
Laranja
Marrom
Roxo
Rosa
Lilás

17%
0%
0%
11%
9%
0%

Fonte: Processos Judiciais das Comarcas – TJ MS

Em Azul, Roxo e em Rosa foram encontrados pedidos de medicamentos cujas
indicações de uso diferiam daquelas para as qual foram registrados.
Através da Tabela XLVII pode-se observar que na maioria das comarcas, com
exceção de Roxo (com 49%), mais da metade dos medicamentos demandados
via justiça não fazia parte de nenhum dos componentes de financiamento a AF.
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Tabela XLVII - Proporção de medicamentos demandados, por componente do bloco de
financiamento da AF, Mato Grosso do Sul, 2008-2011
Componentes
Comarcas

Atenção
Básica

Estratégico

Especializado

NC

Azul

21%

Laranja

42%

0%

6%

52%

Marrom

6%

0%

6%

88%

Roxo

40%

0%

11%

49%

Rosa

27%

0%

13%

60%

Lilás

38%

0%

13%

50%

0%

25%

54%

Fonte: Processos Judiciais das Comarcas – TJ MS

Os demais pertenciam ao componente básico ou especializado e nenhum ao
componente estratégico. Nos municípios Laranja e Roxo, mais de 40% dos
medicamentos demandados pertence ao componente da Atenção Básica,
consequentemente dizendo respeito à responsabilidade direta do município.
Na Tabela XLVIII, observa-se que os municípios com maior proporção de ações
demandando ao menos um medicamento do componente especializado são
Azul e Rosa.
Tabela XLVIII - Proporção de ações judiciais que demandam ao menos um medicamento
do Componente Especializado da assistência farmacêutica, Mato Grosso do Sul, 20082011
Comarca

Proporção de ações judiciais que demandam ao menos um medicamento do
Componente Especializado da assistência farmacêutica

Azul
Laranja
Marrom
Roxo
Rosa
Lilás

40%
13%
9%
24%
32%
20%

Fonte: Processos Judiciais das Comarcas – TJ MS

Segundo a Tabela XLIX, em Marrom e Lilás, em mais de 70% das prescrições
apensadas aos processos consta apenas um medicamento. No entanto, em
Roxo e Lilás há uma proporção importante de prescrições com cinco
medicamentos. Em Roxo, isoladamente, constam 22% das prescrições com
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mais de cinco medicamentos. Analisando a média de medicamentos por
prescrição percebe-se que esta foi maior nos municípios Rosa e Laranja.
Tabela XLIX - Número de medicamentos presentes nas prescrições, Mato Grosso do Sul,
2008-2011
Número de
Medicamentos
na Prescrição

Proporção de medicamentos, por prescrição, por Comarca
Azul

Laranja

Marrom

Roxo

Rosa

Lilás

1

64%

50%

70%

40%

42%

75%

2

14%

33%

10%

15%

24%

0%

3

7%

8%

10%

15%

15%

0%

4

14%

0%

10%

9%

12%

0%

5

0%

0%

0%

13%

3%

25%

6 A 10

0%

0%

0%

8%

0%

0%

MAIS DE 10

0%

8%

0%

1%

3%

0%

1,71

2,41

1,62

2,18

2,47

2,00

Média

Fonte: Processos Judiciais das Comarcas – TJ MS

Através dos dados da Tabela L foi possível verificar a ocorrência de pedidos de
medicamento que, apesar de não pertencerem a nenhum dos componentes da
AF, possuem alternativa farmacêutica que faz parte do elenco do SUS.
Tabela L - Proporção de medicamentos demandados, fora dos blocos de financiamento da
AF, mas com alternativa terapêutica pactuada no SUS, Mato Grosso do Sul, 2008-2011
Comarca

Proporção de medicamentos demandados, fora dos blocos de
financiamento da AF, mas com alternativa terapêutica pactuada no SUS

Azul
Laranja
Marrom
Roxo
Rosa
Lilás

0%
19%
0%
3%
30%
25%

Fonte: Processos Judiciais das Comarcas – TJ MS

Isto quer dizer que, teoricamente, estes medicamentos poderiam ser
substituídos por outro disponível na rede. Isto pôde ser observado em maior
proporção em Rosa (30%) e Lilás (25%) seguido por Laranja (19%).
De acordo com a Tabela LI, observa-se que em alguns municípios o ente
municipal é colocado sozinho como réu da ação, independentemente do
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componente a que pertença o medicamento. Este é o caso de Azul, Roxo e
Lilás.
Tabela LI - Medicamentos demandados por bloco de financiamento da AF, segundo réu da
ação, Mato Grosso do Sul, 2008-2011
Réu da Ação
Medicamentos Demandados Segundo Bloco de
Financiamento da AF

Comarcas

Município

Estado e
Município

BÁSICO

100%

0%

ESPECIALIZADO

100%

0%

NA

NA

ESTRATÉGICO
Azul

NC

100%

0%

20%

80%

ESPECIALIZADO

0%

100%

ESTRATÉGICO

NA

NA

BÁSICO

Laranja

Marrom

63%

38%

BÁSICO

NC

0%

100%

ESPECIALIZADO

0%

100%

ESTRATÉGICO

NA

NA

NC

7%

93%

BÁSICO

93%

7%

ESPECIALIZADO

83%

17%

NA

NA

NC

85%

15%

BÁSICO

ESTRATÉGICO
Roxo

Rosa

13%

87%

ESPECIALIZADO

9%

91%

ESTRATÉGICO

NA

NA

10%

90%

BÁSICO

100%

0%

ESPECIALIZADO

100%

0%

NA

NA

100%

0%

NC

ESTRATÉGICO
Lilás

NC

Fonte: Processos Judiciais das Comarcas – TJ MS

O caso inverso pode ser observado em Laranja, Marrom e Rosa, onde o estado
é colocado como réu solidário na maioria das ações, independentemente se os
medicamentos pertencem à atenção básica ou ao componente especializado.
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Sumário Parte 2 – Demandas Judiciais
Na maioria das comarcas a proporção de ações cujo requerente declarou
hipossuficiência foi próxima ou igual a 100%. Em todas, a maioria dos demandantes
não reporta, no processo, exercer atividade economicamente produtiva. Observa-se
que a grande maioria das ações de medicamentos é impetrada pela Defensoria
Pública.
Quanto ao tempo para julgamento da liminar ou AT, foram observadas três
situações: comarcas com menos de 1 (um) dia, comarcas com menos de 10 (dez) dias,
e comarcas com mais de 20 dias. O tempo de intimação também as dividiu em dois
grupos: menos de cinco dias e mais de 10 (dez) dias. Já o tempo para entrega dos
medicamentos variou de cerca de 2 (dois) dias até mais de 4 meses. Não foi
observado padrão em relação a comarcas mais populosas ou com mais processos
judiciais por habitante.
Em todas as comarcas observa-se que a maioria dos pedidos de liminar ou
antecipação de tutela foi deferida. Em todas foi observada a quase inexistência de
ações com sentença desfavorável ao requerente. Os acórdãos seguem a mesma
tendência, sendo praticamente todos, em todas as comarcas, favoráveis aos autores.
Houve baixa proporção de processos com exigência de documentos para o
demandante, e baixa proporção também de processos com pedido de manifestação
dos réus.
Em todas as comarcas o número de ofícios (processos administrativos) supera
o de ações judiciais, e a maioria das ações trata-se de procedimento ordinário.
Observou-se um grande percentual de pedidos de medicamentos para
tratamento de condições que envolvem o Sistema Cardiovascular em todas as
comarcas.
Na maioria das comarcas mais da metade dos medicamentos demandados nas
ações não era prescrita pelo nome genérico. E a proporção de prescrições que
utilizam exclusivamente denominações genéricas foi baixa.
A maioria dos medicamentos demandados, em todas as comarcas, não
figurava na Rename. Apenas duas delas apresentaram medicamentos demandados
que, em sua maioria, possuíam força de recomendação para a indicação solicitada.
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Em mais de 40% das prescrições nos processos constava apenas um
medicamento. E em quatro comarcas puderam ser encontradas prescrições com cinco
ou mais medicamentos.
Não foi encontrado processo solicitando qualquer medicamento sem registro
na ANVISA. Foram encontrados poucos pedidos de medicamento cujas indicações de
uso diferiam daquelas para as quais foram registrados. No entanto, a maioria dos
processos não incluía identificação da CID em qualquer documento anexado.
Na maioria das comarcas, mais da metade dos medicamentos demandados
não fazia parte de nenhum dos componentes de financiamento a AF. Houve grande
proporção de prescrições em que ao menos um dos medicamentos não pertencia a
nenhum dos blocos de financiamento da AF.
Em quatro comarcas foram demandados medicamentos que não pertenciam a
blocos de financiamento da AF, para os quais, entretanto, havia alternativa
financiada. Em todas as comarcas foram observados processos solicitando ao menos
um medicamento do componente especializado; a proporção variou de 9 a 40%.
Em algumas das comarcas o ente municipal foi colocado sozinho como réu da
ação, independentemente do componente a que pertença o medicamento. A mesma
situação pode ser observada em relação ao estado como réu solidário.
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Gestão da Assistência Farmacêutica
Por meio das entrevistas realizadas nos municípios puderam ser identificadas as
situações abaixo relacionadas. Estas estão divididas em Recursos Humanos,
Documentos, Coordenação da Assistência Farmacêutica, Atividades da
Assistência Farmacêutica e Demandas Judiciais. Os relatos foram feitos a
respeito do conjunto dos municípios, sendo em apenas algumas situações
destacado o município individualmente. Os casos individuais serão explorados
na parte três deste capítulo.
Recursos Humanos
Em nenhum dos municípios visitados foi verificada a existência de um
farmacêutico atuando exclusivamente na gestão da AF, no nível central.
Entretanto, em cinco dos municípios ao menos um farmacêutico participa
também das atividades do nível central, mas nenhum deles possui qualquer
qualificação específica para gestão.
Em dois dos municípios não há presença de farmacêutico no Almoxarifado
Central. Apenas em um município foi relatado que o farmacêutico participava de
cursos oferecidos pela SES, mas nenhum deles possuía capacitação específica
para trabalhar na CAF. Em nenhuma das unidades de saúde dos municípios há
farmacêuticos na dispensação. Esta atividade é exercida por técnicos ou outros
profissionais sem capacitação específica. A dispensação é realizada por
farmacêuticos apenas nas farmácias centrais de três municípios (Rosa, Lilás e
Azul).
Nenhum município possui CFT.
Quanto ao número de médicos no setor público, como pode ser visto na Tabela
LII, Lilás foi o município que apresentou pior situação. O contrário pode ser dito
de Marrom, com a maior média entre os municípios visitados.
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Tabela LII – Médicos por 1.000 habitantes, Mato Grosso do Sul, 2012
Município
Azul
Laranja
Marrom
Roxo
Rosa
Lilás

Médicos por 1.000 habitantes
0,88
0,84
1,05
0,40
0,92
0,48

Documentos
Em todos os municípios foi relatada a existência de um departamento de
Vigilância Epidemiológica, mas em nenhum deles há interação com AF para
embasamento das atividades.
Todos os gestores municipais disseram conhecer a Rename; em cinco dos
municípios relataram adotá-la como norteadora das ações de AF.
Em quatro municípios os gestores relataram que se mantêm sempre atualizados
e que as normativas estão sempre disponíveis.
Apenas dois municípios relataram a adoção dos PCDT.
Todos os municípios relataram que procuram adotar as Normas técnicas de
armazenamento, transporte, abastecimento e dispensação, mas apenas um
deles possui POP desenvolvidas. Os demais municípios adotam rotinas, mas
não são formalizadas.
Em quatro municípios foi relatado que o Plano Municipal de Saúde não
contempla AF. Dos que contemplam, em um, isso se dá apenas com o elenco
de medicamentos, e em outro contempla com objetivos e metas.
Coordenação da Assistência Farmacêutica
Apenas em dois municípios existe a coordenação de AF. Em outros dois, há a
coordenação, mas não consta na estrutura formal da Secretaria Municipal de
Saúde. Em dois municípios não há coordenação de AF.
Nenhum dos municípios realiza monitoramento ou avaliação da AF. Mas dois
municípios relataram a utilização de sistemas próprios para auxílio na gestão.
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Com relação aos Programas, em três municípios foi relatado que estes ficam
sob responsabilidade de enfermeiras; em dois deles são dispensados e geridos
em locais separados dos demais medicamentos. Nos demais três municípios
são geridos da mesma forma que os demais medicamentos.
Todos os municípios disseram que o Plano Estadual de AFB contempla as
necessidades do município, mas em dois deles disseram que faltam alguns itens
para atender plenamente as necessidades da população.
Todos os municípios disseram aportar o valor pactuado, mas todos, com
exceção de um, relataram aportar recursos extras para suprir a demanda.
O montante aportado pelos entes estadual e federal é o mínimo pactuado em
todos os municípios, entretanto todos, com exceção de um, relataram que o
montante não é suficiente para suprir as necessidades.
Atividades da Assistência Farmacêutica
Nenhum dos municípios possui REMUME, e em todos foi relatado que o
farmacêutico, sozinho, é quem elabora a lista de medicamentos. Em todos os
municípios há uma lista de medicamentos não pactuados. Em todos os casos a
revisão e elaboração são anuais.
Apenas um município relatou não ter em sua lista medicamentos fora da
Rename.
Em todos os municípios foi relatado que se baseiam na demanda do período
anterior para a programação.
Apenas em três municípios foi relatado que o farmacêutico tem alguma
participação no processo de compras, limitando-se apenas a opinar sobre o
fabricante do medicamento. Em todos os casos, o farmacêutico apenas elabora
a lista que é encaminhada para o setor de compras.
Em todos os municípios, com exceção de um, onde o farmacêutico não soube
responder, foi relatado que as compras se dão mediante processo licitatório.
Mas a maioria relatou também a ocorrência de compras sem licitação. Em todos,
disseram usar como critério a questão do preço, e em dois disseram que
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procuram também, quando possível, levar em consideração a questão do
fabricante (laboratórios oficiais) e medicamentos genéricos.
Nenhum dos municípios relatou utilizar alguma ferramenta para auxílio no
processo de compras.
Apenas dois municípios relataram que todos os medicamentos programados
foram adquiridos.
Em três municípios relataram que processos de compras foram iniciados após a
baixa no estoque em função de problemas com fornecedores.
Todos os municípios realizaram compras emergenciais em 2011; dois não
souberam informar o montante gasto. Estas são realizadas diretamente em
farmácias privadas.
Em nenhum dos municípios os responsáveis pela AF realizam qualquer
monitoramento das aquisições de medicamentos.
Apenas três municípios relataram que o Almoxarifado Central segue as BPA.
Apenas um município relatou ter as condições mínimas presentes nas unidades
de dispensação. Não há estrutura de transporte específica para medicamentos
em nenhum dos municípios.
Todos os municípios disseram realizar controle da logística de distribuição dos
medicamentos. Em nenhum ocorre uma verificação formal das estruturas e
condições de armazenamento.
Também não ocorre verificação formal da estrutura e das condições de
abastecimento em nenhum deles. Apenas um município relatou que realiza
verificação das condições de dispensação periodicamente.
Apenas dois municípios mantêm disponível a lista de medicamentos adotada
pelo município. Nos demais, nada fica disponível para auxiliar os prescritores
nas unidades. Em nenhum município os prescritores são capacitados para
prescrição de acordo com URM, e, da mesma forma, em nenhum deles ocorre
qualquer tipo de verificação das prescrições.
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Demandas Judiciais
Apenas em dois municípios foi relatado o envolvimento de um farmacêutico com
o manejo das demandas, entretanto em nenhum deles o farmacêutico possui
função destacada para isso, acumulando outras funções da AF municipal. Já
nos demais municípios o manejo das demandas é realizado por um profissional
destacado para essa função, entretanto nenhum deles é da área de saúde, e
atuam sozinhos no recebimento e resposta às demandas e ofícios.
Quanto às despesas com demandas judiciais de medicamentos em 2011, um
dos municípios não informou sobre o montante gasto, e em apenas um existe
reserva orçamentária prevista para esse fim.
Apenas dois municípios relataram que sua programação não leva em conta os
medicamentos de demandas judiciais. Nos demais, estes foram incorporados e
passaram a compor a lista de medicamentos do município. Dois municípios
passaram a comprá-los através de licitação da mesma forma que os demais,
entretanto não fazem parte do elenco formal.
Apenas

dois

municípios

disseram

realizar

licitação

para

compra

dos

medicamentos de demanda judicial; em um deles a “licitação” se dá entre as
farmácias privadas do município. Todos os demais municípios realizam compras
diretas em farmácias privadas.
Apenas em um dos municípios os medicamentos de demandas judiciais são
dispensados na Farmácia Central, sendo a farmacêutica a responsável pela
entrega ao paciente, que no momento da retirada assina um recibo de
recebimento. Nos demais municípios os medicamentos ficam guardados no
setor ou departamento responsável pelo manejo das demandas. Em nenhum
deles a distribuição é feita por profissional de saúde ou sob estrutura adequada
de dispensação. São simplesmente guardados e entregues aos pacientes.
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Dados Financeiros
A Tabela LIII é referente aos dados obtidos nas entrevistas com os gestores municipais. Os municípios Azul e Roxo não
informaram os gastos relativos aos medicamentos da AFB. Apenas no município Rosa não foi fornecida a informação a
respeito dos gastos com demandas judiciais de medicamentos. E em Laranja e Roxo não foram fornecidas informações
sobre gastos com medicamentos não pactuados.
Tabela LIII - Valores informados pelos municípios relacionados aos gastos com medicamentos em 2011, Mato Grosso do Sul, 2011
Gastos do município com medicamentos

Azul

Laranja

Marrom

Roxo

Rosa

Lilás

Valor aportado pelo município para AF Básica

Não informado

161.612,64

38.342,91

Não informado

334.000,00

199.211,97

Demandas judiciais

10.200,00

9.212,86

8.277,00

363.030,48

Não informado

70.412,36

Não pactuados

90.000,00

Não informado

63.017,84

Não informado

60.612,00

84.000,00

Fonte: Entrevistas com gestores municipais

Verifica-se que em todos os municípios, além do valor aportado para AF básica, os entes municipais aportam ainda,
montantes extras para medicamentos de demanda judicial e medicamentos não pactuados.
A Tabela LIV foi construída como referência, com os valores mínimos estipulados para cada esfera de gestão, para cada
um dos municípios, segundo a Portaria 4.217 de dezembro de 2010. Consideraram-se apenas os valores estipulados
para o financiamento do elenco de referência, não sendo incluídos os valores referentes aos insumos complementares
destinados aos usuários insulinodependentes. O número de habitantes utilizado foi o disponível no site da SES, que faz
referência ao DOU com os dados do IBGE sobre habitantes no ano de 2010.
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Tabela LIV - Valores mínimos anuais das três esferas de gestão, para cobertura da AFB, segundo Portaria 4.217 de dezembro de 2010,
Mato Grosso do Sul, 2011

Esferas
União
Estado
Município
Total mensal
Total anual

Valor
per
capita
5,10
1,86
1,86
8,82

Valores mínimos aportados no ano de 2011
Azul

Laranja

Marrom

Roxo

Rosa

Lilás

13.397 hab

102.209 hab

19.597 hab

31.795 hab

21.307 hab

41.371 hab

68.324,70
24.918,42
24.918,42
9.846,80
118.161,54

521.265,90
190.108,74
190.108,74
75.123,62
901.483,38

99.944,70
36.450,42
36.450,42
14.403,80
172.845,60

162.154,50
59.138,70
59.138,70
23.369,33
280.431,96

108.665,70
39.631,02
39.631,02
15.660,65
187.927,80

210.992,10
76.950,06
76.950,06
30.407,69
364.892,28

Fonte: Portaria 4.217 de dezembro de 2010

Com os valores aportados pelas três esferas de gestão, tem-se um total de R$ 8,82 per capita, referente ao
financiamento do elenco de referência da AFB.
A Tabela LV é referente aos dados declarados pelas três esferas de gestão para o ano de 2011. O aporte Federal foi
obtido com dados do FNS, o aporte Estadual foi preenchido segundo site da SES, e o aporte municipal foi obtido
segundo dados da entrevista com os gestores. Para os municípios Azul e Roxo não constam os dados sobre aporte
municipal, pois estes não foram fornecidos.
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Tabela LV - Valores aportados pelas três esferas de gestão para aquisição de medicamentos da AFB no ano de 2011, segundo as respectivas fontes.
Mato Grosso do Sul, 2011

Esferas
União
Estado AB
Município
TOTAL

Valor
per
capita
mínimo
5,10
1,86
1,86
8,82

Azul
Habitantes
Aportes

74.764,30
24.918,42
X
X

13.397
Valor per
capita

5,58
1,86

Laranja
Habitantes
102.209
Aportes

549.555,24
190.108,74
161.612,64
952.381,12

Valor per
capita

5,38
1,86
1,58
9,32

Municípios
Marrom
Roxo
Habitantes
19.597 Habitantes
Aportes

106.234,60
36.450,42
38.342,91
181.027,93

Valor per
capita

5,42
1,86

Aportes

181.954,89
59.138,70
X
X

31.795
Valor per
capita

5,72
1,86

Rosa
Habitantes
Aportes

119.616,25
39.631,02
334.000,00
503.900,77

21.307
Valor per
capita

5,61
1,86
15,68
23,65

Lilás
Habitantes
Aportes

227.967,09
76.950,06
199.211,00
524.813,65

Fontes: Fundo Nacional de Saúde. MS, 2013; Secretaria Estadual de Saúde de Mato Grosso do Sul. SES-MS, 2013; Entrevistas com gestores municipais

Segundo a tabela acima evidencia-se um aporte Federal maior do que o valor mínimo estipulado, em todos os
municípios. No que diz respeito aos aportes do estado, são exatamente o valor mínimo pactuado, em todos os
municípios, o que traz a dúvida sobre a exatidão dos dados. Já no caso dos municípios, para aqueles que forneceram
informações, observam-se variações que vão desde um valor menor ao mínimo, caso de Laranja, até valores que são
mais que o dobro do valor mínimo estipulado, caso de Rosa.
A Tabela LVI faz uma comparação dos valores per capita gastos pelo município para cobertura dos medicamentos da
AFB, para as demandas judiciais e para os medicamentos não pactuados. A comparação foi feita apenas com o aporte
mínimo do ente municipal, porque o gasto com demandas judiciais e com medicamentos não pactuados representa
apenas o que foi arcado pelo próprio município.
Para Azul e Roxo, como dito anteriormente, não foram fornecidos os dados sobre aporte do município para AFB. No caso
das demandas judiciais, apenas Rosa não forneceu as informações. E para os medicamentos pactuados, Laranja e Roxo
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41.371
Valor per
capita

5,51
1,86
4,82
12,69

não forneceram tais informações. A primeira coluna fornece a informação sobre o valor per capita mínimo, estipulado
pela Portaria 4.217 de dezembro de 2010.
Tabela LVI - Investimentos per capita do município para cobertura de medicamentos da AFB, de demandas judiciais e não pactuados.
Mato Grosso do Sul, 2011
Investimento Per Capita AFB 2011
Municípios

Mínimo Pactuado

Aportado para
AFB

Demandas
Judiciais

Medicamentos
não pactuados

Azul

1,86

x

0,76

6,72

Laranja

1,86

1,58

0,09

x

Marrom

1,86

1,96

0,42

3,20

Roxo

1,86

x

11,42

x

Rosa

1,86

15,68

x

2,84

Lilás

1,86

4,82

1,70

2,03

Fonte: Entrevistas com gestores municipais

A tabela acima possibilita a visualização das discrepâncias dos aportes para AF básica, que variou de R$ 1,58 per capita
em Laranja até R$ 15,68 per capita em Rosa. No caso das demandas judiciais, a variação foi de R$ 0,09 per capita em
Laranja, até R$ 11,42 per capita em Roxo. No caso de medicamentos não pactuados, Azul foi o município com maior
valor per capita aportado, R$ 6,72.
Foi construída ainda a Tabela LVII, para os seis municípios, com os valores obtidos no site do SIOPS, onde puderam ser
observados os dados declarados pelos entes, além das informações sobre Receitas e Despesas para o ano de 2011.
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Tabela LVII - Execução Financeira do Bloco de Assistência Farmacêutica – Receitas e Despesas, Mato Grosso do Sul, 2011
Receitas
Oper.
Crédito/
Outros
Rend./
Municípios
Outros
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.101,10
0,00
0,00

Despesas

Transferências fundo a fundo
Municípios

Azul
Laranja
Marrom
Roxo
Rosa
Lilás

Federal

Estadual

86.397,46
623.513,52
106.234,70
263.961,83
132.826,61
227.967,09

29.092,48
0,00
0,00
0,00
45.522,41
120.946,57

Recursos
Próprios
0,00
0,00
0,00
0,00
539.517,90
0,00

Total
115.489,94
623.513,52
106.234,70
263.961,83
718.968,02
348.913,66

Dotação
413.980,96
623.513,52
55.000,00
0,00
712.891,21
348.913,66

Empenhada
371.953,54
623.513,52
45.114,96
0,00
703.915,46
348.913,66

Liquidada
342.951,18
623.513,52
45.114,96
0,00
694.666,65
348.913,66

Paga

Orçada

342.951,18
623.513,52
45.114,96
0,00
694.414,65
348.913,66

Fonte: SIOPS

Consultando a situação de entrega dos municípios no ano de 2011, verificou-se que apenas Laranja não transmitiu os
dados no primeiro semestre. No caso do estado, verificou-se também que este não transmitiu suas informações no
mesmo período. No caso da União, o preenchimento por esta instância só passou a vigorar no ano de 2013, ocasião em
que também passou a ser obrigatório o envio das informações por todos os entes federados (Lei Complementar nº 141,
de 13 de janeiro de 2012 [LC 141/2012]).
No caso dos municípios Roxo e Rosa, verificou-se que a informação presente se referia ao Bloco de Financiamento da
Assistência Farmacêutica, e não especificamente à Assistência Farmacêutica Básica, como nos demais municípios. Já
para Laranja, Marrom e Lilás verificou-se que foram preenchidos exatamente os mesmos valores para o campo do bloco
da Assistência Farmacêutica e seu subitem, a Assistência Farmacêutica Básica.
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296.000,00
500.000,00
50.000,00
0,00
405.488,20
348.913,66

Sumário Parte 2 – Gestão da AF
Os municípios, de modo geral, não possuem recursos humanos suficientes em
quantidade ou em capacitação para gestão da AF.
Em nenhum município há comunicação com a Vigilância Epidemiológica para
embasamento das ações. A documentação verificada ou entregue pelos municípios
não corroborava a fala dos entrevistados em relação à execução das atividades de
gestão da AF.
A maioria demonstrou estrutura inexistente ou incipiente da Coordenação da
AF. O desenvolvimento das atividades de AF foi, além de incipiente, informal, sem
utilização de ferramentas de gestão ou de boas práticas. Várias compras são feitas
sem observação dos procedimentos previstos em lei. Tampouco há monitoramento
das atividades.
Não houve procedimentos padronizados para manejo das demandas, ou,
muito raramente, houve análise técnica. No geral, as compras ocorrem em farmácias
privadas do município e o manejo dos medicamentos de demanda não segue
nenhuma das recomendações de Boas Práticas.
Os municípios demonstraram ter pouca intimidade com a gestão financeira
da AF e consideráveis dificuldades de preenchimento correto das planilhas de gestão.
Todos os municípios, com exceção de um, terminaram por aportar além do valor
mínimo pactuado.
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Parte 3: O Contexto: Demandas Judiciais e da Gestão da Assistência
Farmacêutica nos Municípios Visitados – os municípios, caso a caso
Nesta terceira parte, os resultados dos seis municípios foram discutidos
individualmente, na forma de casos individuais. Foram expostos os resultados
do consenso de especialistas, aplicado aos indicadores das demandas judiciais
e aos indicadores da gestão da AF, nos seis municípios visitados.
O consenso de especialistas observou os resultados dos indicadores sob o olhar
da gestão – em última análise, o tipo de consequência – não danosa,
possivelmente danosa ou danosa – que se estima sobre a gestão da AF. As
cores de cada célula ao lado dos indicadores refletem o consenso.
Com isso foi possível observar o panorama em cada um dos municípios,
destacando

cada

experiência

e

discutindo

seus

êxitos,

deficiências,

peculiaridades e consequências.
Ao fim, para cada município foram sumarizados os principais pontos, como
seguem: (a) características da gestão da Assistência Farmacêutica, no que
tange aos componentes estudados e sua relação com a demanda por
medicamentos resultante das ações; (b) a gestão da Assistência Farmacêutica
diante da forma como as informações financeiras são registradas e do gasto
municipal com medicamentos.

Azul
O município Azul, de acordo com dados do IBGE, contava com cerca de 13.000
habitantes no ano de 2010. Está situado a 150 km da Capital, Campo Grande, e
sua principal atividade econômica está relacionada com a pecuária. Foi
classificado dentro da Faixa 1, isto é, aquela de municípios com alta relação
entre habitantes e processos.
Demandas Judiciais
Em relação à questão da renda familiar, apesar da quase totalidade de
processos contemplados com gratuidade de justiça, foi observada também uma
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atuação significativa de advogados particulares (cerca de 25%). A maioria dos
demandantes era aposentada ou trabalhadora do lar. Os tempos médios
envolvidos no processo foram todos baixos (todos menores do que 4 dias). As
proporções de julgamentos favoráveis ao demandante foram maiores tanto para
AT quanto para as sentenças. O município foi colocado sozinho como réu da
ação em todos os processos analisados. Observou-se baixa proporção de
medicamentos prescritos pelo nome genérico, e muitos processos sem
documentação especificando a CID. Foram observados muitos medicamentos
pertencentes aos componentes de financiamento da AF e alguns medicamentos
demandados para uso off-label.
No Quadro VIII encontra-se o resultado do consenso de especialistas para as
questões relativas às demandas judiciais relacionadas com a gestão da AF.
Quadro VIII – Classificação dos resultados dos indicadores e questões referentes às
demandas judiciais, Azul, 2012
Tempo médio de entrega do medicamento
Razão de demandas extrajudiciais
Proporção de medicamentos prescritos pelo nome genérico
Proporção de medicamentos requeridos que figuram nas listas de medicamentos essenciais
vigentes
Proporção de medicamentos com força de recomendação Classes I e IIa na indicação
terapêutica
Razão de gasto de medicamentos demandados
Proporção de medicamentos demandados com alternativa farmacêutica no SUS
Proporção de processos em cuja prescrição ou laudo médico constava a CID relacionada
Número de medicamentos presentes nas prescrições
Proporção de medicamentos por componente do bloco de financiamento da AF
Proporção de ações judiciais em que há ao menos um medicamento prescrito para indicação de
uso off label
Medicamentos demandados por Bloco de Financiamento da AF, segundo Réu da Ação

A Tabela LVIII traz a proporção das classificações realizada.
Tabela LVIII - Score final da classificação dos indicadores e questões das demandas
judiciais relacionadas com a gestão da AF, Azul, 2012
Verde
25%

Amarelo
25%

Vermelho
50%

Pode-se perceber maior proporção de inadequação, que corresponde à metade
das questões consideradas. As únicas questões julgadas adequadas foram:
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tempo médio de entrega do medicamento, razão de demandas extrajudiciais e a
que se referia ao número de medicamentos presentes nas prescrições.
Gestão da AF
No Quadro IX pode ser observada a classificação feita pelos especialistas para
as questões da gestão da AF.
Quadro IX - Classificação dos resultados das questões referentes à gestão da Assistência
Farmacêutica, Azul, 2012
1. RECURSOS HUMANOS
Profissionais envolvidos na gestão, segundo formação
Existência de CFT e composição
Médicos atuando no setor público
Farmacêuticos no Almoxarifado Central ou CAF
Profissionais que realizam dispensação
Unidades de saúde com farmacêuticos na dispensação
2. DOCUMENTOS
Existência de Vigilância Epidemiológica e utilização dos informes pela AF
RENAME adotada como instrumento norteador
Normativas de AF disponíveis para todos os gestores da AF
Adoção de PCDT para nortear a seleção de medicamentos
Adoção de Normas Técnicas (armazenamento, distribuição, transporte e dispensação)
Plano Municipal de Saúde contemplando AF
3. COORDENAÇÃO DA AF
AF inserida e formalizada no Organograma da SMS
Monitoramento da AF e utilização de ferramentas de gestão da AF
Logística dos Programas estratégicos e envolvimento da gestão da AF nesta atividade
Recursos para medicamentos dos Programas estratégicos
Plano Estadual da AFB e atendimento das necessidades do município
Valor pactuado pelo município na CIB para financiamento da AFB
Valor pactuado pelo estado na CIB para financiamento da AFB
Aporte Federal para financiamento da AF básica
Despesas do município com compras emergenciais no último ano
4. ATIVIDADES DA AF
Estrutura de armazenamento e Boas Práticas de Armazenamento (BPA)
Estrutura de dispensação e Boas Práticas de Dispensação (BPD)
Estrutura de transporte e Boas Práticas de Transporte (BPT)
Lista de medicamentos; elaboração e frequência de atualização
Medicamento fora da RENAME
Utilização de critérios para Programação
Participação da coordenação da AF no processo de compras
Adoção de critérios para compra de medicamentos
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Utilização de Ferramentas para realização das compras
Ocorrência de medicamento programado mas não adquirido, no último ano
Ocorrência de processos de compra iniciados após a falta de medicamentos
Ocorrência de processos de compra sem licitação
Ocorrência de compras emergenciais no último ano
Monitoramento das aquisições pelos gestores da AF
Controle da logística pelos gestores da AF
Verificação periódica da estrutura e condições de armazenamento, pela gestão da AF
Verificação periódica da estrutura e condições de transporte, pela gestão da AF
Verificação periódica da estrutura e condições de abastecimento, pela gestão da AF
Documentos disponíveis para auxílio dos Prescritores, nas unidades
Treinamento e capacitação de Prescritores
Verificação periódica das prescrições, pela gestão da AF
Verificação periódica das condições da dispensação, pela gestão da AF
5. DEMANDAS JUDICIAIS
Equipe ou profissional destacado para lidar com as demandas
Mobilização de recursos para atendimento das demandas
Manejo das demandas recebidas pela SMS
Inclusão, na Programação, dos medicamentos demandados judicialmente
Processo de compras de medicamentos demandados judicialmente
Dispensação de medicamentos de demandas judiciais

A coordenação de AF foi recentemente instituída no município (2011), com a
farmacêutica assumindo a direção dela. Entretanto, a AF não consta como
estrutura formal na Secretaria Municipal de Saúde. O Plano Municipal de Saúde
contempla AF, mas apenas com a lista de medicamentos pactuados e não
pactuados.
Os gestores relataram realizar o monitoramento da AF por meio de um sistema
próprio, havendo a intenção de, no futuro, adotar o sistema Hórus. O
monitoramento das aquisições não é realizado. Não há nada formalizado com
relação ao controle da logística, mas relataram que as unidades de saúde
enviam mensalmente (na 1ª semana) os pedidos de medicamentos, e depois
disso a farmácia central providencia o envio. Não ocorre verificação periódica da
estrutura e das condições de armazenamento e abastecimento. Limitam-se à
contagem periódica de estoque.
Com relação aos programas estratégicos, ficam sob a responsabilidade de
enfermeiros, mas os medicamentos ficam na Farmácia Central e são distribuídos
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de acordo com as necessidades dos postos de saúde. Recebem os recursos
das esferas federal e estadual, mas alguns medicamentos são enviados
diretamente: Saúde da Mulher, Insulina, DST/Aids, Tabagismo e Vacinas.
Relataram que o Plano Estadual de Assistência Farmacêutica Básica contempla
as necessidades do município, no geral; entretanto faltam alguns itens para
atendimento pleno. Com relação aos valores pactuados, relataram aportar mais
do que o mínimo.
Três pessoas estão envolvidas na gestão. A farmacêutica diretamente com o
secretário de saúde, na pesquisa de preços e elaboração da lista para licitação,
e dois administradores que ficam no almoxarifado. No Almoxarifado Central atua
também a mesma farmacêutica responsável pela gestão da AF municipal, e que
não possui capacitação especifica para atuação neste setor.
A dispensação nas unidades de saúde não é realizada por farmacêuticos, mas
sim por auxiliares de farmácia. Apenas na farmácia central existe a figura do
farmacêutico na dispensação.
Com relação aos médicos, são 12. Seis atuando nas unidades de saúde, quatro
nos hospitais (filantrópicos) e dois nas CAPs. Este número (1 médico para cada
1.044 habitantes) está adequado ao padrão estabelecido pela OMS. Entretanto,
os médicos não possuem qualquer capacitação especifica para Uso Racional de
Medicamentos ou para utilização dos Protocolos Clínicos e Diretrizes
Terapêuticas.
Relataram a adoção da Rename e a atualização contínua em relação às
normativas da AF. O secretário relatou ser muito atuante na esfera estadual e
que procurara atualizar os profissionais do município. Adotam os PCDT, mas em
relação às normas técnicas sobre armazenamento, dispensação e transporte,
ainda estão se organizando para que tudo fique em conformidade, não havendo
ainda nenhuma regulamentação formal produzida. Nas unidades de saúde está
disponível a lista pactuada para auxiliar os prescritores, mas estes não possuem
capacitação específica para prescrição segundo URM. Entretanto relataram
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contar com a colaboração dos médicos para prescrever de acordo com a lista do
município. As prescrições não são verificadas pela gestão da AF.
Existe Vigilância Epidemiológica, mas as informações produzidas não são
utilizadas pela Assistência Farmacêutica. A lista de medicamentos do município
é elaborada baseando-se na lista pactuada na CIB, em que constam 118 itens.
Há ainda uma lista de medicamentos não pactuados que é elaborada pela
farmacêutica, junto com a Comissão de Medicamentos Não Pactuados,
composta por três membros. Esta lista é submetida ao Conselho Municipal para
que seja aprovada. É composta por 97 itens e, entre eles, constam
medicamentos fora da Rename. Não há Comissão de Farmácia e Terapêutica.
Para a programação é levada em consideração a demanda dos medicamentos
pactuados e não pactuados. Foi relatado que todos os medicamentos
programados foram adquiridos no último ano, mas que ocorreram processos de
compra após a falta do medicamento no estoque, e isso se deveu a problemas
com fornecedores.
A participação do farmacêutico no processo de compras se dá, basicamente, por
meio de opinião sobre a qualidade do fabricante. Todas as compras se dariam
por licitação, mesmo os medicamentos não pactuados, com priorização de
laboratórios oficiais. Fazem consórcio regional para compra da FURP, mas não
utilizam nenhuma ferramenta de gestão específica para auxiliar no processo de
compras. Já teria ocorrido processo de compras sem licitação em função de
compras emergenciais, mas não em 2011. As compras emergenciais se deram
devido a atrasos na licitação e problemas com o fornecedor, que não entregou o
medicamento. Não souberam informar o montante utilizado para custear as
compras emergenciais realizadas.
Com relação às estruturas de armazenamento, disseram seguir BPA. Para as
estruturas de dispensação, relataram uma estrutura mínima, mas com relação
ao transporte, disseram não haver estrutura específica para medicamentos. O
Almoxarifado Central dentro dos padrões estabelecidos encontrava-se em fase
de construção.
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As demandas judiciais são atendidas mediante envio de ofício do defensor. O
ofício é encaminhado ao secretário de Saúde, que encaminha para a
farmacêutica responsável pela AF. A farmacêutica faz a resposta ao ofício
tecnicamente. Analisam os casos e, geralmente, compram o medicamento. São
dispensados na farmácia central, sob responsabilidade da farmacêutica, e
separados dos demais. Ao retirar o medicamento, o paciente assina um recibo.
A programação leva em conta os medicamentos de demandas judiciais, que são
licitados. Não incluem na rede, mas passam a comprar o medicamento
regularmente para os pacientes de demandas. Para aqueles medicamentos
destinados a atender as demandas judiciais novas são realizadas compras
diretas.
A gestão da AF mantém bom relacionamento com a Defensoria, Promotoria e
juízes, e procura esclarecer a situação do município, das listas de medicamentos
e responsabilidades das esferas. Com isso, o número de demandas é pequeno
e conseguem resolver a maioria dos casos em âmbito administrativo. Relataram
gastar de 7 a 8 mil reais por mês com medicamentos que classificam como não
licitados, que incluem ofícios, demandas judiciais e medicamentos não
pactuados, e que o recurso sai do Fundo Municipal de Saúde.
Tabela LIX - Score final da classificação dos aspectos da gestão da Assistência
Farmacêutica. Azul, 2012
Aspectos da Gestão

Verde

Amarelo

Vermelho

0%

50%

50%

Documentos

50%

17%

33%

Coordenação

44%

11%

44%

Atividades

23%

27%

50%

Demandas Judiciais

67%

0%

33%

TOTAL

33%

22%

45%

Recursos Humanos

Os aspectos da gestão relativos a recursos humanos e atividades tiveram 50%
de seus quesitos classificados como inadequados. O aspecto das demandas
judiciais, ligado à gestão da AF, foi o mais bem classificado dentre os demais. O
percentual médio dos indicadores revelou 45% dos resultados considerados
inadequados.
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Dados Financeiros

Como pode ser observado na Tabela LIII, em Azul não foram informados os
dados financeiros da Assistência Farmacêutica. Informaram apenas sobre o
gasto com demandas judiciais, que em 2011 foi de cerca de R$ 10.200,00 (R$
0,76 per capita), equivalentes a um valor fixo de R$ 850,00 mensais com
medicamentos de uso contínuo. Mas este valor eventualmente sofria alguma
variação no caso de demandas pontuais. Por exemplo, o caso de um paciente,
no qual o município arcou com quatro doses de certo medicamento (R$ 2.300,00
cada), com o gasto de R$ 9.200,00. Além disso, informaram um gasto de cerca
de R$ 90.000,00 (7.000,00 a 8.000,00 por mês) com medicamentos não
licitados. Estes incluem novas demandas, ofícios e medicamentos não
pactuados.
Observando os dados da Tabela LV sobre o aporte feito pelas demais esferas
de gestão, percebe-se que o aporte Federal (R$ 5,58 per capita) foi um pouco
maior que o mínimo estipulado. Já o valor relativo ao repasse do Estado foi
exatamente o mesmo do mínimo estipulado, como pode ser observado na
Tabela LIV.
Observando os gastos per capita na Tabela LVI percebe-se que o gasto com
medicamentos não pactuados (R$ 6,72) é o maior, representando 76% do valor
mínimo aportado pelas três esferas (R$ 8,32) para AFB, e quase quatro vezes
mais que o valor aportado pelo município. Já os gastos com demandas judiciais
não parecem tão elevados, mas, quando comparados ao valor mínimo que
deveria ser aportado pelo município para AFB (R$ 1,86), verifica-se que
representa mais de 40% deste montante.
Analisando os dados declarados no SIOPS (Tabela LVII), observa-se que no
caso de Azul só foram informados os valores de Receita referentes aos entes
Federal e Estadual. No entanto, no campo de despesas o valor preenchido é
bem maior que o informado para receitas, gerando uma diferença de R$
227.461,24. Subentende-se que os recursos próprios do município representem
esta diferença, o que significaria um aporte municipal de cerca de sete vezes
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mais do que o mínimo estipulado pela Portaria, ou um investimento per capita de
R$ 16,98. Ressalta-se que o repasse federal, segundo o SIOPS, excede em
cerca de R$ 10.000,00 o valor declarado pelo FNS, fonte utilizada para obtenção
do dado relacionado à União. Já o valor relacionado ao ente Estadual está
compatível com o dado obtido no site a SES, com uma variação de apenas
cerca de R$ 2.000,00. Estas incompatibilidades levantam dúvida com relação ao
SIOPS como fonte de dados confiável.
Diagnóstico da gestão municipal frente às demandas
(a) características da gestão da Assistência Farmacêutica, no que tange aos
componentes estudados e sua relação com a demanda por medicamentos resultante
das ações.

Em Azul a coordenação da AF é recente e ainda está se estruturando. As
atividades da AF são deficientes, principalmente no que diz respeito ao
acompanhamento e monitoramento das estruturas e processos envolvidos com
a AF. Os recursos humanos são escassos e procuram ser otimizados com a
atuação do mesmo profissional em várias atividades (mesmo farmacêutico na
coordenação, almoxarifado central e manejo das demandas judiciais). Quanto às
demandas judiciais, a AF procura analisar tecnicamente os pedidos. A
programação passou a incluí-los e são comprados por licitação. Estes aspectos,
assim como a programação e as compras regulares realizadas pela AF foram
considerados

satisfatórios

pelos

especialistas.

A

dispensação

dos

medicamentos de demanda judicial é realizada em local próprio por
farmacêutico.
A maior parte dos indicadores sobre demandas judiciais foi considerada
inadequada. Isso deveu-se à alta proporção de medicamentos demandados não
prescritos pelo nome genérico, com indicação de uso off-label, sem descrição da
CID na prescrição ou laudo médico, e com baixa força de recomendação na
indicação terapêutica.
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(b) a gestão da Assistência Farmacêutica diante da forma como as informações
financeiras são registradas e do gasto municipal com medicamentos.

A gestão da AF não forneceu informações sobre os gastos do município com
AFB, e também não foi possível encontrá-las no SIOPS. Constatou-se um alto
gasto com medicamentos não pactuados.

Laranja
Laranja é uma das cidades mais populosas do estado com mais de 100.000
habitantes, segundo o IBGE, em 2010. Foi classificada na Faixa 3 em função de
sua baixa relação entre número de processos e habitantes.
Demandas Judiciais
Nos processos consultados houve muitos casos de falta de informação a
respeito da renda dos demandantes. O tempo médio para julgamento da liminar
ou AT foi de 21 dias, e o tempo médio para entrega do medicamento foi o maior
entre os pesquisados: 139 dias. Chamou atenção a alta proporção de pedidos
de manifestação do réu antes do julgamento da liminar ou AT, o que não
necessariamente redundou em decisões favoráveis à gestão. Em 2011, o
número de ofícios foi praticamente o mesmo do número de demandas judiciais
(6). Cerca de um terço das ações tinha o estado como réu conjunto. Cerca de
40% dos medicamentos demandados figurava na Rename, e cerca de 40%
também possuía alternativa farmacêutica no SUS. Segundo as informações
fornecidas, a razão de gasto com medicamentos demandados, em 2011,
equivaleu a cerca de 5% dos gastos com medicamentos da AFB.
O Quadro X ilustra a classificação dos indicadores e questões das demandas
judiciais ligadas a gestão da AF.
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Quadro X - Classificação dos resultados dos indicadores e questões referentes às
demandas judiciais, Laranja, 2012
Tempo médio de entrega do medicamento
Razão de demandas extrajudiciais
Proporção de medicamentos prescritos pelo nome genérico
Proporção de medicamentos requeridos que figuram nas listas de medicamentos essenciais
vigentes
Proporção de medicamentos com força de recomendação Classes I e IIa na indicação
terapêutica
Razão de gasto de medicamentos demandados
Proporção de medicamentos demandados com alternativa farmacêutica no SUS
Proporção de processos em cuja prescrição ou laudo médico constava a CID relacionada
Número de medicamentos presentes nas prescrições
Proporção de medicamentos por componente do bloco de financiamento da AF
Proporção de ações judiciais em que há ao menos um medicamento prescrito para indicação de
uso off label
Medicamentos demandados por Bloco de Financiamento da AF, segundo Réu da Ação

A Tabela LX traz a proporção das classificações realizada.
Tabela LX - Score final da classificação dos indicadores e questões das demandas
judiciais relacionadas com a gestão da AF, Laranja, 2012
Verde
33%

Amarelo
25%

Vermelho
42%

O percentual médio final demonstrou mais de 40% das questões consideradas
inadequadas.
Gestão da AF
No Quadro XI pode ser observada a classificação feita pelos especialistas para
as questões da gestão da Assistência Farmacêutica.
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Quadro XI - Classificação dos resultados das questões referentes à gestão da Assistência
Farmacêutica, Laranja, 2012
1. RECURSOS HUMANOS
Profissionais envolvidos na gestão, segundo formação
Existência de CFT e composição
Médicos atuando no setor público
Farmacêuticos no Almoxarifado Central ou CAF
Profissionais que realizam dispensação
Unidades de saúde com farmacêuticos na dispensação
2. DOCUMENTOS
Existência de Vigilância Epidemiológica e utilização dos informes pela AF
RENAME adotada como instrumento norteador
Normativas de AF disponíveis para todos os gestores da AF
Adoção de PCDT para nortear a seleção de medicamentos
Adoção de Normas Técnicas (armazenamento, distribuição, transporte e dispensação)
Plano Municipal de Saúde contemplando AF
3. COORDENAÇÃO DA AF
AF inserida e formalizada no Organograma da SMS
Monitoramento da AF e utilização de ferramentas de gestão da AF
Logística dos Programas estratégicos e envolvimento da gestão da AF nesta atividade
Recursos para medicamentos dos Programas estratégicos
Plano Estadual da AFB e atendimento das necessidades do município
Valor pactuado pelo município na CIB para financiamento da AFB
Valor pactuado pelo estado na CIB para financiamento da AFB
Aporte Federal para financiamento da AF básica
Despesas do município com compras emergenciais no último ano
4. ATIVIDADES DA AF
Estrutura de armazenamento e Boas Práticas de Armazenamento (BPA)
Estrutura de dispensação e Boas Práticas de Dispensação (BPD)
Estrutura de transporte e Boas Práticas de Transporte (BPT)
Lista de medicamentos; elaboração e frequência de atualização
Medicamento fora da RENAME
Utilização de critérios para Programação
Participação da coordenação da AF no processo de compras
Adoção de critérios para compra de medicamentos
Utilização de Ferramentas para realização das compras
Ocorrência de medicamento programado mas não adquirido, no último ano
Ocorrência de processos de compra iniciados após a falta de medicamentos
Ocorrência de processos de compra sem licitação
Ocorrência de compras emergenciais no último ano.
Monitoramento das aquisições pelos gestores da AF
Controle da logística pelos gestores da AF
Verificação periódica da estrutura e condições de armazenamento, pela gestão da AF
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Verificação periódica da estrutura e condições de transporte, pela gestão da AF
Verificação periódica da estrutura e condições de abastecimento, pela gestão da AF
Documentos disponíveis para auxílio dos Prescritores, nas unidades
Treinamento e capacitação de Prescritores
Verificação periódica das prescrições, pela gestão da AF
Verificação periódica das condições da dispensação, pela gestão da AF.
5. DEMANDAS JUDICIAIS
Equipe ou profissional destacado para lidar com as demandas.
Mobilização de recursos para atendimento das demandas.
Manejo das demandas recebidas pela SMS.
Inclusão, na Programação, dos medicamentos demandados judicialmente
Processo de compras de medicamentos demandados judicialmente
Dispensação de medicamentos de demandas judiciais

Em Laranja, a Assistência Farmacêutica consta no organograma da SMS na
forma de núcleo, entretanto, na prática, este ainda está sendo estruturado. O
Plano Municipal de Saúde não contempla a AF.
A gestão da AF não utiliza o Hórus, mas sim um programa próprio, que auxilia
no controle de estoque e logística de medicamentos. Os programas estratégicos
são geridos pelo município e os medicamentos são todos distribuídos nas
unidades de saúde. Todo recurso é descentralizado, exceto os medicamentos
do componente especializado, que vêm diretamente na forma de medicamentos.
A gestão da AF não realiza monitoramento das aquisições, mas faz controle da
logística. Não há rotina de verificação periódica das estruturas e condições de
armazenamento, transporte, abastecimento e dispensação. Tampouco possuem
POP formalizados relacionados a estas atividades. Possuem apenas rotinas
diárias estabelecidas. Na prática, o Almoxarifado Central procura seguir BPA. As
unidades de dispensação possuem computador, há um funcionário que trabalha
como digitador para fazer controle da demanda, mas não têm telefone. Não
possuem estrutura de transporte específica para medicamentos.
Entre os profissionais destacados para lidar com o tema da AF no nível central,
há apenas um farmacêutico. Participam de cursos e encontros com profissionais
da área, mas não têm capacitação específica de gestão. Ao todo, há três
farmacêuticos no município, e 10 bioquímicos atuando em laboratórios. No
Almoxarifado Central atuam apenas técnicos, totalizando seis funcionários. Só
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há farmacêutico na farmácia central, e nas demais 21 unidades de saúde são
técnicos e outros profissionais que realizam a dispensação. Dispensam apenas
medicamentos de programas, e nenhum dos funcionários possui qualquer
capacitação específica.
No município há cerca de 100 médicos (1 para cada 1.180 habitantes) atuando
no setor público. Não possuem nenhum tipo de capacitação para prescrição ou
utilização de PCDT e URM.
Adotam a Rename como lista norteadora, e tentam se atualizar sobre as
normativas da AF, mas relataram que isto não ocorre de forma ideal. O
município está tentando estruturar a Câmara Técnica para que, entre outras
coisas, possam ter uma estrutura melhor para atualização e divulgação das
normativas. Não adotam os PCDT, e não há documentos disponíveis para
auxílio aos prescritores nas unidades de saúde. As prescrições são feitas de
acordo com critérios de cada médico, não ocorrendo verificação delas pela
gestão da AF.
Existe um departamento de vigilância epidemiológica, mas produz apenas
informes pontuais sobre dengue e outras doenças sazonais. Seus dados não
são utilizados para respaldar as ações da AF.
Não há Comissão de Farmácia e Terapêutica. A lista de medicamentos é
elaborada levando em conta a demanda do município. Cerca de 90% dos
medicamentos estão contemplados na Portaria 4.217 de 2010, e quatro
medicamentos da lista não constam na Rename. A lista é revista uma vez por
ano. O farmacêutico participa de sua elaboração.
A programação baseia-se apenas no consumo histórico. A Secretaria de Saúde
monta o processo de compras, que é executado pelo setor de compras. O
farmacêutico não participa deste processo. As compras ocorrem por licitação e é
feita ata de registro de preços. A escolha do fornecedor baseia-se unicamente
no critério de preço. Foi relatado que, no último ano, em função de fracasso de
alguns produtos no processo de licitação, estes, apesar de programados não
foram adquiridos, provocando períodos curtos de desabastecimento. Não
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realizam compras sem licitação, e no último ano não foi relatada a ocorrência de
compras emergenciais.
Não existe um procedimento específico atualmente instituído para o manejo das
demandas judiciais. Na prática, o assessor jurídico recebe os processos
judiciais, e é quem interage diretamente com a Procuradoria Geral do Município.
Em caso de ofício, o Núcleo de AF recebe cópia por e-mail. Um farmacêutico e
uma enfermeira são os profissionais que lidam com as demandas no núcleo de
AF, e a eles cabe fornecer subsídios técnicos para os pareceres, quando
solicitados. Atualmente, apenas os ofícios passam por essa perícia técnica para
análise de pertinência, mas as ações judiciais não passam, em função dos
prazos de cumprimento, que se extrapolados geram multas.
Os medicamentos das demandas não são incluídos na programação.
Dependendo do valor são dispensados de licitação. No processo de compras,
assinalam que são medicamentos de demanda judicial, e com isso conseguem
desconto. O município desembolsou R$ 9.212,86 em 2011 para compra de
medicamentos de demandas judiciais, entretanto não há reserva orçamentária
para tal, pois relataram que não há como prever o gasto. Os medicamentos são
entregues aos pacientes no setor jurídico, pelo advogado, e o paciente assina
um recibo de que recebeu o medicamento.
Tabela LXI - Score final da classificação dos Aspectos da Gestão da Assistência
Farmacêutica. Laranja, 2012
Aspectos da Gestão
Recursos Humanos

Verde

Amarelo

Vermelho

0%

33%

67%

Documentos

17%

50%

33%

Coordenação

78%

11%

11%

Atividades

23%

18%

59%

Demandas Judiciais

33%

0%

67%

Total

31%

20%

49%

No score final (Tabela LXI) é possível perceber que o aspecto da coordenação
da AF teve mais de 70% de seus itens considerados adequados. Como
contraponto, os aspectos relacionados a recursos humanos e demandas
judiciais apresentaram quase 70% de inadequação. No percentual médio total
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observa-se

que

praticamente

metade

dos

itens

foram

considerados

inadequados.
Dados Financeiros

Segundo dados obtidos na entrevista, em Laranja, assim como nos demais
municípios do Brasil, os repasses feitos pela União e pelo Estado de Mato
Grosso do Sul, são lançados na conta do Bloco da Assistência Farmacêutica
Básica, mês a mês. Como pode ser observado na Tabela LIII, foi informado que,
em 2011, o município teve uma contrapartida no valor de R$ 13.467,72
totalizando R$ 161.612,64 ou R$ 1,58, per capita. Percebe-se uma diferença de
R$ 28.496,10 a menos do que o valor mínimo estipulado pela Portaria 4.217 de
dezembro de 2010 (Tabela LIV). Variações relacionadas aos valores mínimos
estipulados pela Portaria são admitidas, desde que sejam para mais.
Ainda na Tabela LIII, observa-se que os valores destinados à compra de
medicamentos demandados pela via judicial totalizou R$ 9.212,86 no ano 2011.
Esse valor equivaleu a R$ 0,09 per capita (Tabela LVI), o que representa 5,7%
dos gastos do município com medicamentos da AFB.
Se comparado aos valores totais aportados pelas três esferas, o gasto com
demandas judiciais representou 1% do valor total mínimo estipulado para
aquisição de medicamentos da AFB.
Quanto ao aporte da União e do estado, os valores per capita obtidos em fontes
oficiais de ambas as esferas foram de R$ 5,38 e R$ 1,86, respectivamente. No
caso da União o repasse excede um pouco o valor mínimo estipulado pela
Portaria (R$ 5,10) (Tabela LV).
Quanto aos dados do SIOPS (Tabela LVII) o valor declarado para o repasse
Federal foi de R$ 623.513,52. Essa é uma diferença de mais de R$ 70.000,00
em relação aos valores observados na Tabela LV, onde constam os dados do
FNS. O valor aportado pelo estado, segundo o SIOPS, foi de R$ 543.766,38.
Este valor excede em mais de R$ 300.000,00 o montante que consta como
transferência para AFB no site da SES. Ainda nestes mesmos dados, percebese que o valor de receita é constituído apenas pelo aporte dos entes Federal e
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Estadual, não incluindo os recursos próprios do município. Ademais, o valor
informado para Despesas Pagas é exatamente o mesmo de Receitas. Com isso,
fica a dúvida sobre os dados informados, tanto na entrevista quanto no SIOPS,
uma vez que não apresentam coerência.
Diagnóstico da gestão municipal frente às demandas
(a) características da gestão da Assistência Farmacêutica, no que tange aos
componentes estudados e sua relação com a demanda por medicamentos resultante
das ações.

Em Laranja, o núcleo de assistência farmacêutica, em fase de estruturação, tem
a responsabilidade sobre a gestão da AF. O número de funcionários é
insuficiente, contando com apenas um farmacêutico. As estruturas que
envolvem todas as atividades são mínimas, sendo precárias em alguns casos,
como na dispensação e no transporte. As normativas da AF são seguidas,
dentro do possível, mas não possuem documentos próprios e procedimentos
formais estabelecidos para as atividades. Tampouco realizam monitoramento
delas. As prescrições são realizadas a critério dos médicos, que não se baseiam
em preceitos de URM, nem possuem orientação ou demonstram preocupação
com o elenco fornecido pelo município. A lista de medicamentos possui poucos
adicionais aos da Portaria 4.217 de 2010. Em paralelo, as questões que
envolvem as demandas judiciais também não possuem procedimentos formais
estabelecidos, e a estrutura também é insuficiente. O mesmo farmacêutico que
atua no nível central é responsável pela análise técnica dos ofícios. As
demandas judiciais não são apreciadas tecnicamente. Os medicamentos não
são dispensados de forma adequada, sendo armazenados e entregues pelo
setor jurídico.
(b) a gestão da Assistência Farmacêutica diante da forma como as informações
financeiras são registradas e do gasto municipal com medicamentos.

O baixo valor informado para compra de medicamentos de demandas judiciais
apresenta coerência com o pequeno número de ações encontrado. Os valores
informados pelo município deixam dúvida quanto ao cumprimento do mínimo
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estipulado pela Portaria 4.217 de 2010. No SIOPS não foram preenchidos os
valores referentes ao aporte municipal, não sendo possível o confronto das
informações.

Marrom
Marrom é um município situado no nordeste do estado, a uma distancia de
quase 400 km da capital, Campo Grande. Sua população estimada pelo IBGE
em 2010 foi de cerca de 20.000 habitantes. Foi classificado na Faixa 2,
intermediária, por sua relação entre população e número de processos.
Demandas Judiciais
Em Marrom, 100% dos demandantes declararam hipossuficiência, mais da
metade dos quais eram aposentados. Chamou atenção o tempo médio para
entrega do medicamento, que superou 40 dias. Em nenhum dos processos os
réus foram chamados a se manifestar antes do julgamento da AT, e tanto estas
quanto as sentenças foram amplamente favoráveis aos demandantes. O número
de demandas extrajudiciais não foi informado, mas houve o relato de que é
consideravelmente maior do que o de demandas judiciais. O estado figura
conjuntamente ao município em mais de 90% das ações. A maior parte das
prescrições não foi feita com denominação genérica. A proporção de
medicamentos demandados pertencente à Rename foi baixa, e a de
medicamentos pertencentes aos componentes de financiamento, também.
A seguir, no Quadro XII, encontra-se a classificação final do consenso de
especialistas sobre os indicadores de demandas judiciais, e no fim do qual foi
feito um score geral das classificações.
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Quadro XII - Classificação dos resultados dos indicadores e questões referentes às
demandas judiciais, Marrom, 2012
Tempo médio de entrega do medicamento
Razão de demandas extrajudiciais
Proporção de medicamentos prescritos pelo nome genérico
Proporção de medicamentos requeridos que figuram nas listas de medicamentos essenciais
vigentes
Proporção de medicamentos com força de recomendação Classes I e IIa na indicação
terapêutica
Razão de gasto de medicamentos demandados
Proporção de medicamentos demandados com alternativa farmacêutica no SUS
Proporção de processos em cuja prescrição ou laudo médico constava a CID relacionada
Número de medicamentos presentes nas prescrições
Proporção de medicamentos por componente do bloco de financiamento da AF
Proporção de ações judiciais em que há ao menos um medicamento prescrito para indicação de
uso off label
Medicamentos demandados por Bloco de Financiamento da AF, segundo Réu da Ação

A seguir encontra-se a proporção final da classificação das questões.
Tabela LXII - Score final da classificação dos indicadores e questões das demandas
judiciais relacionadas com a gestão da AF, Marrom, 2012
Verde
25%

Amarelo
25%

Vermelho
50%

Por meio da Tabela LXII pode-se observar um percentual médio total de 50% de
inadequação.
Gestão da AF
No Quadro XIII pode ser observada a classificação feita pelos especialistas para
as questões da gestão da Assistência Farmacêutica.
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Quadro XIII - Classificação dos resultados das questões referentes à gestão da
Assistência Farmacêutica, Marrom, 2012.
1. RECURSOS HUMANOS
Profissionais envolvidos na gestão, segundo formação
Existência de CFT e composição
Médicos atuando no setor público
Farmacêuticos no Almoxarifado Central ou CAF
Profissionais que realizam dispensação
Unidades de saúde com farmacêuticos na dispensação
2. DOCUMENTOS
Existência de Vigilância Epidemiológica e utilização dos informes pela AF
RENAME adotada como instrumento norteador
Normativas de AF disponíveis para todos os gestores da AF
Adoção de PCDT para nortear a seleção de medicamentos
Adoção de Normas Técnicas (armazenamento, distribuição, transporte e dispensação)
Plano Municipal de Saúde contemplando AF
3. COORDENAÇÃO DA AF
AF inserida e formalizada no Organograma da SMS
Monitoramento da AF e utilização de ferramentas de gestão da AF
Logística dos Programas estratégicos e envolvimento da gestão da AF nesta atividade
Recursos para medicamentos dos Programas estratégicos
Plano Estadual da AFB e atendimento das necessidades do município
Valor pactuado pelo município na CIB para financiamento da AFB
Valor pactuado pelo estado na CIB para financiamento da AFB
Aporte Federal para financiamento da AF básica
Despesas do município com compras emergenciais no último ano
4. ATIVIDADES DA AF
Estrutura de armazenamento e Boas Práticas de Armazenamento (BPA)
Estrutura de dispensação e Boas Práticas de Dispensação (BPD)
Estrutura de transporte e Boas Práticas de Transporte (BPT)
Lista de medicamentos; elaboração e frequência de atualização
Medicamento fora da RENAME
Utilização de critérios para Programação
Participação da coordenação da AF no processo de compras
Adoção de critérios para compra de medicamentos
Utilização de Ferramentas para realização das compras
Ocorrência de medicamento programado mas não adquirido, no último ano
Ocorrência de processos de compra iniciados após a falta de medicamentos
Ocorrência de processos de compra sem licitação
Ocorrência de compras emergenciais no último ano
Monitoramento das aquisições pelos gestores da AF
Controle da logística pelos gestores da AF
Verificação periódica da estrutura e condições de armazenamento, pela gestão da AF
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Verificação periódica da estrutura e condições de transporte, pela gestão da AF
Verificação periódica da estrutura e condições de abastecimento, pela gestão da AF
Documentos disponíveis para auxílio dos Prescritores, nas unidades
Treinamento e capacitação de Prescritores
Verificação periódica das prescrições, pela gestão da AF
Verificação periódica das condições da dispensação, pela gestão da AF
5. DEMANDAS JUDICIAIS
Equipe ou profissional destacado para lidar com as demandas
Mobilização de recursos para atendimento das demandas
Manejo das demandas recebidas pela SMS
Inclusão, na Programação, dos medicamentos demandados judicialmente
Processo de compras de medicamentos demandados judicialmente
Dispensação de medicamentos de demandas judiciais

Em marrom há Coordenação de Assistência Farmacêutica e esta consta no
Organograma da Secretaria Municipal de Saúde. O Plano Municipal de Saúde
contempla a AF com objetivos e metas.
Os Programas Estratégicos são coordenados por enfermeiras, e alguns dos
medicamentos ficam sob sua guarda enquanto outros ficam na farmácia central.
O município complementa a lista pactuada na CIB com medicamentos não
pactuados.
Há estrutura de armazenamento, mas não possuem POP nem qualquer
determinação formal sobre as condições ideais. Seguem apenas o que a
vigilância sanitária determina na ocasião das inspeções. Possuem computador e
telefone nas sete unidades e na farmácia central. Não possuem estrutura
específica para transporte de medicamentos.
Não utilizam nenhuma ferramenta específica para monitoramento da AF.
Possuem sistema informatizado para controle de estoque, mas não realizam
verificação periódica da estrutura e condições de armazenamento, transporte,
abastecimento ou dispensação. Também não ocorre monitoramento das
compras pela gestão da AF.
Há um farmacêutico na Coordenação da AF do município, mas sem capacitação
específica, sendo o mesmo profissional responsável pela Farmácia Central. Não
há farmacêutico no almoxarifado central, apenas técnicos. Das sete unidades de
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saúde do município, em apenas uma há farmacêutico. Existe ainda um
farmacêutico responsável pela ronda nas unidades de Estratégia Saúde da
Família.
No município há 24 médicos (1 para cada 945 habitantes), o que atende aos
padrões estabelecidos pela OMS. A Rename e a lista de medicamentos adotada
pelo município ficam disponíveis para consulta pelos prescritores nas unidades
de saúde. Entretanto, estes não possuem qualquer capacitação ou treinamento
especifico para prescrição segundo URM e PCDT. As prescrições tampouco são
verificadas e monitoradas pela gestão da AF.
As informações da Vigilância Epidemiológica não são utilizadas para as
atividades da AF. A lista de medicamentos é elaborada pela farmacêutica, com
auxílio do técnico. Não há Comissão de Farmácia e Terapêutica. Utilizam os
dados de demanda no período anterior, sendo a atualização anual. Na lista
constam medicamentos fora da Rename, apesar de a adotarem como lista
norteadora.
A programação leva em conta o consumo histórico, e acrescentam 10% para
quantidade de medicamentos no novo período. O farmacêutico não participa
diretamente do processo de compras, limitando-se a elaboração da lista, e por
isso não soube responder quais os critérios utilizados para realização das
compras. No período anterior, alguns medicamentos programados deixaram de
ser comprados devido a problemas com fornecedores, e, além disso, processos
de compra foram iniciados após falta do medicamento no estoque em função de
atrasos na licitação. Em casos como esse, e em casos de compras
emergenciais realizaram compras diretas.
As demandas judiciais geralmente têm início na Defensoria Pública, que envia o
ofício para a assistente social, pessoa responsável pelo atendimento às
demandas na SMS. Relataram que as demandas judiciais são raríssimas, assim
como os ofícios da defensoria.
Geralmente, os pacientes procuram o posto de saúde e não encontrando o
medicamento são encaminhados diretamente para a assistente social, que
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recebe o pedido e, caso não conste na relação do município, a compra é
simplesmente providenciada. Em paralelo, a documentação é enviada para o
setor jurídico da SMS para que façam a resposta formal. No caso de
medicamentos de alto custo, estes acabam se tornando demandas judiciais,
mas, geralmente, é o estado que arca com o custo.
Os medicamentos de uso contínuo, solicitados à Secretaria de Saúde são
incluídos na programação e passam a ser comprados no período seguinte, por
meio de licitação. Na ocasião da entrevista eram 29 itens incluídos na
programação. Foram gastos R$ 8.277,00 com demandas judiciais em 2011.
As compras de medicamentos de demandas judiciais, ofícios ou de simples
solicitações, são realizadas com recurso do fundo municipal, e são compras
diretas das farmácias do município. Muitas vezes, é realizado contato direto com
a farmácia privada comunicando a compra, e é solicitado ao paciente que se
dirija pessoalmente à farmácia para retirada do medicamento. Mas em alguns
casos, a entrega dos medicamentos é feita pela própria assistente social sem
necessidade de assinatura de nenhum recibo pelo paciente.
Tabela LXIII - Score final da classificação dos Aspectos da Gestão da Assistência
Farmacêutica, Marrom, 2012
Aspectos da Gestão
Recursos Humanos

Verde
0%

Amarelo

Vermelho

33%

67%

Documentos

50%

0%

50%

Coordenação

56%

11%

33%

5%

23%

73%

Atividades
Demandas Judiciais

17%

17%

67%

Total

20%

18%

61%

Por meio dos dados acima é possível perceber que todos os aspectos
relacionados à gestão da AF, com exceção da Coordenação, tiveram mais da
metade de seus itens considerados inadequados. O total geral também reflete
esta situação.
Dados Financeiros

Em Marrom não foi informado o aporte municipal para AFB, mas informaram um
gasto de R$ 181.027,93 com medicamentos da atenção básica, referente ao
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total dos aportes das três esferas em 2011. Representa um gasto per capita de
R$ 9,23 com medicamentos, ou seja, R$ 0,42 a mais do que o mínimo
estipulado pela Portaria 4.217 de dezembro de 2010.
Somando-se os aportes Federal e Estadual, e subtraindo-se este valor do gasto
total informado, tem-se uma diferença de R$ 38.342,91, que equivaleria então
ao aporte municipal. Este valor equivale a um gasto per capita de R$ 1,96.
O valor aportado pelo município para compra de medicamentos não pactuados
em 2011 foi R$ 63.017,84 (Tabela LIII). Conforme relato, os pedidos de
medicamentos dificilmente geram demandas judiciais. Mas ainda assim foi
informado um gasto de R$ 8.277,00 (Tabela LIII) com estes medicamentos em
2011.
Com isso, como pode ser observado na Tabela LVI, o município aporta mais R$
3,20 per capita para compra de medicamentos não pactuados, e R$ 0,42 para
compra de medicamentos de demanda judicial, totalizando R$ 3,62 per capita a
mais aportados pelo município. Este valor representa quase duas vezes mais do
que o valor mínimo estipulado para aporte pelo município para medicamentos da
AFB.
No SIOPS (Tabela LVII) consta apenas o valor referente ao repasse do ente
Federal, que é exatamente o mesmo que consta nos dados do FNS. Com isso,
no SIOPS, o total das Receitas é constituído apenas por este montante, não
constando o aporte Estadual e o do próprio município. O valor preenchido no
campo de Despesa Paga é bem inferior ao de Receita, levando a uma diferença
de mais de R$ 60.000,00. Estes dados não representam a realidade do
município: o montante mínimo para aquisição de medicamentos para AFB é de
R$ 172.845,70 (Tabela LIV), como dito anteriormente, o que demonstra que nem
a Receita (R$ 106.234,70), nem a Despesa (R$ 45.114,96) declaradas no
SIOPS seriam suficientes para suprir a demanda do município.
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Diagnóstico da gestão municipal frente às demandas
(a) características da gestão da Assistência Farmacêutica, no que tange aos
componentes estudados e sua relação com a demanda por medicamentos resultante
das ações.

Em Marrom a AF atua como estrutura formal reconhecida, ao menos na teoria.
Na prática verificou-se que não possuem recursos humanos em número e
qualificação ideal, faltam determinações formais e não é realizado qualquer
monitoramento sobre as atividades da AF. As atividades não são desenvolvidas
da maneira ideal, faltando critérios à seleção, à programação e às compras. Esta
última atividade é realizada sem participação da AF. A deficiência nas atividades
também fica nítida na tabela de classificação dos especialistas.
As demandas judiciais ocorrem de forma completamente paralela, sem
participação da gestão da AF. Não há envolvimento de farmacêuticos e as
atividades são distintas daquelas voltadas para os medicamentos da AFB. As
demandas judiciais em si são poucas (4 processos em 2011), e estão mais
relacionadas

a

medicamentos

não

pertencentes

aos

componentes

de

financiamento. Além de demandas e processos administrativos, existe uma
terceira via assistencial, de medicamentos diretamente solicitados à SMS, que,
da mesma forma, são manejados de maneira distinta dos demais.
(b) a gestão da Assistência Farmacêutica diante da forma como as informações
financeiras são registradas e do gasto municipal com medicamentos.

Foi percebido um alto gasto municipal com medicamentos não pactuados. Os
dados do SIOPS e as lacunas em seu preenchimento deixam dúvida a respeito
das informações fornecidas pela gestão.
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Roxo
O município Roxo está entre os maiores e mais populosos da região norte de
Mato Grosso do Sul. Segundo o IBGE, em 2010 contava com cerca de 30.000
habitantes. Foi classificado na Faixa 2 por sua relação intermediária entre
população e número de processos.
Demandas Judiciais
Os indicadores de demandas judiciais revelaram que realmente os demandantes
constituem população de baixa renda com direito a atendimento gratuito. Os
tempos de tramitação da ação no judiciário apresentaram resultados
insatisfatórios, enquanto que na esfera da saúde o resultado foi melhor. O
município apresentou ações em que houve possibilidade do contraditório
emergir no processo, apesar de não ter havido resultado sobre a antecipação de
tutela. De qualquer forma, houve perfil favorável da gestão no que tange à
contestação das ações, ainda que independentemente do resultado (acórdãos).
O número de ofícios foi quase 3 vezes maior do que o de demandas judiciais, e
o município foi acionado sozinho na grande maioria dos processos. Foi alta a
proporção de medicamentos demandados pertencentes à Rename e ao
componente básico da AF.
No Quadro XIV está ilustrada a classificação final do resultado dos indicadores e
questões sobre demandas judiciais em Roxo.
Quadro XIV - Classificação dos resultados dos indicadores e questões referentes às
demandas judiciais, Roxo, 2012
Tempo médio de entrega do medicamento
Razão de demandas extrajudiciais
Proporção de medicamentos prescritos pelo nome genérico
Proporção de medicamentos requeridos que figuram nas listas de medicamentos essenciais
vigentes
Proporção de medicamentos com força de recomendação Classes I e IIa na indicação
terapêutica
Razão de gasto de medicamentos demandados
Proporção de medicamentos demandados com alternativa farmacêutica no SUS
Proporção de processos em cuja prescrição ou laudo médico constava a CID relacionada
Número de medicamentos presentes nas prescrições
Proporção de medicamentos por componente do bloco de financiamento da AF
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Proporção de ações judiciais em que há ao menos um medicamento prescrito para indicação de
uso off label
Medicamentos demandados por Bloco de Financiamento da AF, segundo Réu da Ação

O resultado deixa claro o alto padrão de inadequação das questões das
demandas judiciais relacionadas à gestão da AF. Apenas um item não foi
classificado com a cor vermelha, e ainda assim, não foi considerado
completamente adequado.
A seguir, a proporção final das classificações fica evidente na Tabela LXIV.
Tabela LXIV - Score final da classificação dos indicadores e questões das demandas
judiciais relacionadas com a gestão da AF, Roxo, 2012
Verde

Amarelo

0%

8%

Vermelho
92%

Houve mais de 90% de inadequação, e nenhum indicador ou questão foram
considerados adequados. Estes resultados parecem se relacionar com os
resultados da gestão, apresentados a seguir:
Gestão da AF
No Quadro XV pode ser observada a classificação feita pelos especialistas para
as questões da gestão da Assistência Farmacêutica.
Quadro XV - Classificação dos resultados das questões referentes à gestão da
Assistência Farmacêutica, Roxo, 2012
1. RECURSOS HUMANOS
Profissionais envolvidos na gestão, segundo formação
Existência de CFT e composição
Médicos atuando no setor público
Farmacêuticos no Almoxarifado Central ou CAF
Profissionais que realizam dispensação
Unidades de saúde com farmacêuticos na dispensação
2. DOCUMENTOS
Existência de Vigilância Epidemiológica e utilização dos informes pela AF
RENAME adotada como instrumento norteador
Normativas de AF disponíveis para todos os gestores da AF
Adoção de PCDT para nortear a seleção de medicamentos
Adoção de Normas Técnicas (armazenamento, distribuição, transporte e dispensação)
Plano Municipal de Saúde contemplando AF
3. COORDENAÇÃO DA AF
AF inserida e formalizada no Organograma da SMS
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Monitoramento da AF e utilização de ferramentas de gestão da AF
Logística dos Programas estratégicos e envolvimento da gestão da AF nesta atividade
Recursos para medicamentos dos Programas estratégicos
Plano Estadual da AFB e atendimento das necessidades do município
Valor pactuado pelo município na CIB para financiamento da AFB
Valor pactuado pelo estado na CIB para financiamento da AFB
Aporte Federal para financiamento da AF básica
Despesas do município com compras emergenciais no último ano
4. ATIVIDADES DA AF
Estrutura de armazenamento e Boas Práticas de Armazenamento (BPA)
Estrutura de dispensação e Boas Práticas de Dispensação (BPD)
Estrutura de transporte e Boas Práticas de Transporte (BPT)
Lista de medicamentos; elaboração e frequência de atualização
Medicamento fora da RENAME
Utilização de critérios para Programação
Participação da coordenação da AF no processo de compras
Adoção de critérios para compra de medicamentos
Utilização de Ferramentas para realização das compras
Ocorrência de medicamento programado mas não adquirido, no último ano
Ocorrência de processos de compra iniciados após a falta de medicamentos
Ocorrência de processos de compra sem licitação
Ocorrência de compras emergenciais no último ano.
Monitoramento das aquisições pelos gestores da AF
Controle da logística pelos gestores da AF
Verificação periódica da estrutura e condições de armazenamento, pela gestão da AF
Verificação periódica da estrutura e condições de transporte, pela gestão da AF
Verificação periódica da estrutura e condições de abastecimento, pela gestão da AF
Documentos disponíveis para auxílio dos Prescritores, nas unidades
Treinamento e capacitação de Prescritores
Verificação periódica das prescrições, pela gestão da AF
Verificação periódica das condições da dispensação, pela gestão da AF
5. DEMANDAS JUDICIAIS
Equipe ou profissional destacado para lidar com as demandas
Mobilização de recursos para atendimento das demandas
Manejo das demandas recebidas pela SMS
Inclusão, na Programação, dos medicamentos demandados judicialmente
Processo de compras de medicamentos demandados judicialmente
Dispensação de medicamentos de demandas judiciais

O município Roxo não conta com uma estrutura de coordenação da AF,
portanto, ausente do organograma da SMS. Não havia plano municipal de
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saúde; este estaria sendo elaborado; no que diz respeito à AF, este
contemplaria apenas o elenco.
Em relação às atividades que a coordenação deveria desempenhar, foi relatado
que a logística dos Programas Estratégicos era gerida em separado (nos locais
de distribuição), e os medicamentos estariam sob responsabilidade de uma
enfermeira, que responderia pelos programas no município. Todo recurso para
aquisição dos medicamentos é descentralizado para o município. Não havia o
monitoramento das ações da AF.
Não há farmacêutico atuando no nível central. Na farmácia central há um
farmacêutico e dois técnicos sem capacitação específica para a dispensação.
Em nenhuma das seis unidades de ESF com posto de dispensação de
medicamentos há farmacêutico atuando.
Com relação aos médicos, são 15 atuando no serviço público (1 médico para
cada 2.499 habitantes), o que, segundo os padrões estabelecidos pela OMS, é
inferior ao necessário. Estes não possuem nenhum tipo de capacitação para
prescrição racional nem para prescrição segundo os PCDT. Já foram realizadas
algumas reuniões com a equipe médica para que passassem a seguir o elenco
municipal no momento de prescrever; entretanto nem todos aderiram. Nem
todas as unidades de saúde dispunham de documentos para auxílio aos
prescritores, e tampouco as prescrições sofrem algum tipo de verificação por
parte dos gestores da AF.
Apesar do relato dos gestores de que conheciam as normativas da AF, elas não
estavam disponíveis para os profissionais. Também não adotavam os PCDT.
Existia um departamento de vigilância epidemiológica; no entanto não havia
interação com a AF e as informações não eram utilizadas para respaldar suas
ações. Não havia CFT, e a seleção de medicamentos era feita unicamente pelo
farmacêutico da unidade central. Não havia lista própria de medicamentos
essenciais do município, embora adotassem a lista pactuada de financiamento
com o estado como listagem oficial. Relataram utilizar a Rename como
instrumento norteador.
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A programação também se baseava exclusivamente na demanda de
medicamentos, construída exclusivamente por consumo histórico. Segundo
relato, tudo que foi programado foi adquirido.
Não havia uma coordenação específica para as compras de medicamentos, e o
farmacêutico também não participava do processo. Estas eram feitas pelo setor
de compras do município, levando em conta apenas o critério de preço, sem
utilizar nenhuma ferramenta de gestão. Houve relato de compra exclusivamente
por licitação. Entretanto algumas compras emergenciais foram mencionadas, e
se deveram a demandas judiciais. Neste caso não passaram por licitação. O
número não foi informado. Também não ocorria qualquer processo de
monitoramento das compras por parte dos gestores da AF.
O Almoxarifado Central não segue BPA. Não há estrutura adequada de
transporte e de dispensação nas unidades. Quanto às normas técnicas para
armazenamento, distribuição, transporte e dispensação, havia POP, mas não se
fazia monitoramento periódico das estruturas. Ocorria apenas controle de
estoque, composto pela verificação da validade dos medicamentos pelos
funcionários das unidades.
Foi relatado que não existem procedimentos específicos e formalizados para o
manejo das demandas. No geral, os pacientes procuram a Defensoria Pública
antes mesmo de ir à unidade de saúde. A Defensoria emite um ofício para a
SMS. Se houver o medicamento em estoque, o paciente é encaminhado para a
unidade de saúde onde o medicamento lhe será entregue. Se não, a Defensoria
emite um mandado judicial para a Prefeitura, com prazo de alguns dias para ser
cumprido. A Prefeitura então encaminha o mandado para a SMS, onde é
recebido pela pessoa responsável, um profissional formado em economia e
única pessoa na SMS que lida com esta questão. Este, por sua vez, encaminha
o pedido para o setor de compras que, para cumprir o mandado, compra nas
farmácias comerciais da cidade ou algumas vezes no distribuidor.
O município realiza reserva orçamentária para lidar com as ações desde 2011.
Na ocasião existiam 30 a 40 pacientes (não havia um número preciso)
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recebendo medicamentos de forma contínua em função de demandas judiciais.
Foi relatado que a programação do município não leva em consideração os
medicamentos de demandas judiciais porque são variados e em pouca
quantidade.
Haveria um “processo licitatório” específico para os medicamentos de demanda
judicial, sendo realizado entre as farmácias do município. Com base nele, no
início do ano, é selecionada a farmácia que irá vender os medicamentos,
independentemente de quais sejam. A dispensação destes medicamentos
ocorre de maneira separada da dos demais. É realizado por uma técnica de
enfermagem em uma sala da Secretaria de Saúde, sem estrutura de farmácia.
Na Tabela LXV - Score final da classificação dos Aspectos da Gestão da
Assistência Farmacêutica, Roxo, 2012podem ser observadas as proporções de
resultados da gestão da AF, considerados adequados, parcialmente adequados
e inadequados.
Tabela LXV - Score final da classificação dos Aspectos da Gestão da Assistência
Farmacêutica, Roxo, 2012
Aspectos da Gestão
Recursos Humanos

Verde

Amarelo

Vermelho

0%

17%

83%

Documentos

17%

17%

67%

Coordenação

44%

11%

44%

Atividades

14%

14%

73%

Demandas Judiciais

17%

17%

67%

Total

18%

14%

67%

Aqui também pode ser observada maior proporção de resultados considerados
inadequados em praticamente todos os aspectos da gestão, sendo os piores
perfis o de recursos humanos e o de atividades. O resultado geral mostra
também um total de 67% de resultados inadequados.
Dados Financeiros

Durante a

entrevista,

não foram informados

os

valores gastos

com

medicamentos da AFB.
Como pode ser observado na Tabela LIII, foi informado um gasto médio mensal
de R$ 30.252,54 para compra de medicamentos de demandas judiciais, o que
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totalizaria R$ 363.030,48 no ano de 2011, portanto, R$ 11,42 per capita (Tabela
LVI). Ou seja, o município gasta com medicamentos de demandas judiciais mais
do que o valor mínimo estipulado para cobertura de toda a Assistência
Farmacêutica Básica, que foi R$ 280.431,96 em 2011 (Tabela LIV).
Comparando o aporte Federal informado pelo FNS (Tabela LV) com o valor
mínimo estipulado pela Portaria 4.217 de dezembro de 2010, percebe-se a
transferência de um valor maior, equivalendo a R$ 5,72 per capita.
Segundo o SIOPS (Tabela LVII), o município Roxo também apresenta
preenchimento incompleto dos dados. Não informa os recursos próprios
aportados. No total da Receita, consta apenas o aporte Federal, que foi
preenchido com o valor de R$ 263.961,83. Além disso, não informa nada sobre
Despesas. Confrontando o dado do aporte Federal do SIOPS com o dado do
FNS também não encontramos concordância, uma vez que nesta última fonte o
valor que consta do repasse para o município, em 2011, foi de R$ 181.954,89.
Diagnóstico da gestão municipal frente às demandas
(a) características da gestão da Assistência Farmacêutica, no que tange aos
componentes estudados e sua relação com a demanda por medicamentos resultante
das ações.

No município Roxo não há coordenação de AF. Não há farmacêutico atuando no
nível central, e não há participação deste profissional em nenhuma das
atividades do ciclo da AF; outras pessoas, sem capacitação específica, lidam
com as questões e assumem as responsabilidades. Os médicos também estão
em número insuficiente; os que atuam não possuem capacitação especifica para
prescrição, e não aderem a protocolos. As estruturas, no geral, são inadequadas
e não sofrem qualquer monitoramento, assim como as atividades. Estas são
desempenhadas sem base em critérios ou recomendações. A gestão das
demandas é deficiente. Também não conta com o envolvimento de
farmacêutico, e as atividades, quando realizadas, são executadas de forma
inadequada, como compras diretas em farmácias privadas e entrega de
medicamento ao invés de dispensação.
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(b) a gestão da Assistência Farmacêutica diante da forma como as informações
financeiras são registradas e do gasto municipal com medicamentos.

A realidade financeira do município é de altos gastos com medicamentos
demandados, montante que, em 2011, chamou atenção por ser maior do que
todo o gasto das três esferas com medicamentos da AFB. Seu preenchimento
do SIOPS foi incompleto, não constando nesta fonte as despesas do município
com medicamentos.

Rosa
Rosa é um município que se situa ao norte da capital do estado, a uma distância
de cerca de 140 km. Possui um dos maiores IDH de Mato Grosso do Sul, e suas
principais atividades econômicas são a pecuária e agricultura. Sua população
em 2010, segundo o IBGE, era de cerca de 20.000 habitantes, sendo
classificado na Faixa 2 da relação entre população e número de processos.
Demandas Judiciais
Nos processos pesquisados observou-se que a grande maioria era de
demandantes que declaravam hipossuficiência, sendo a grande maioria
representada pela Defensoria Pública Estadual. O tempo médio para julgamento
de antecipação de tutela foi de cerca de uma semana, mas o tempo médio para
entrega do medicamento superou 70 dias. Tanto as antecipações de tutela como
as sentenças foram, em maioria, favoráveis aos demandantes. O estado
figurava como réu conjunto em mais de 90% das ações, independentemente dos
medicamentos pertencerem ao componente básico da AF. Um grande
percentual dos medicamentos demandados era voltado para tratamento de
condições dos sistemas cardiovascular, nervoso e gastrointestinal. A maioria dos
medicamentos demandados não pertencia a nenhum dos componentes da AF,
mas destes, para cerca de um terço havia alternativa farmacêutica financiada
pelo SUS.
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A seguir encontra-se o resultado do consenso de especialistas para os
indicadores de demandas judiciais relacionados à gestão da AF
Quadro XVI - Classificação dos resultados dos indicadores e questões referentes às
demandas judiciais, Rosa, 2012
Tempo médio de entrega do medicamento
Razão de demandas extrajudiciais
Proporção de medicamentos prescritos pelo nome genérico
Proporção de medicamentos requeridos que figuram nas listas de medicamentos essenciais
vigentes
Proporção de medicamentos com força de recomendação Classes I e IIa na indicação
terapêutica
Razão de gasto de medicamentos demandados
Proporção de medicamentos demandados com alternativa farmacêutica no SUS
Proporção de processos em cuja prescrição ou laudo médico constava a CID relacionada
Número de medicamentos presentes nas prescrições
Proporção de medicamentos por componente do bloco de financiamento da AF
Proporção de ações judiciais em que há ao menos um medicamento prescrito para indicação de
uso off label
Medicamentos demandados por Bloco de Financiamento da AF, segundo Réu da Ação

A seguir, a proporção final das classificações fica evidente na Tabela LXVI.
Tabela LXVI - Score final da classificação dos indicadores e questões das demandas
judiciais relacionadas com a gestão da AF, Rosa, 2012
Verde
0%

Amarelo
42%

Vermelho
58%

No município Rosa, percebe-se uma alta proporção de resultados inadequados.
Nenhuma questão das demandas judiciais, ligadas à gestão da AF, foi
considerada adequada.
Gestão da AF
Com relação aos aspectos da gestão propriamente dita, os resultados do
consenso de especialistas podem ser observados no Quadro XVII.
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Quadro XVII - Classificação dos resultados das questões referentes à gestão da
Assistência Farmacêutica, Rosa, 2012
1. RECURSOS HUMANOS
Profissionais envolvidos na gestão, segundo formação
Existência de CFT e composição
Médicos atuando no setor público
Farmacêuticos no Almoxarifado Central ou CAF
Profissionais que realizam dispensação
Unidades de saúde com farmacêuticos na dispensação
2. DOCUMENTOS
Existência de Vigilância Epidemiológica e utilização dos informes pela AF
RENAME adotada como instrumento norteador
Normativas de AF disponíveis para todos os gestores da AF
Adoção de PCDT para nortear a seleção de medicamentos
Adoção de Normas Técnicas (armazenamento, distribuição, transporte e dispensação)
Plano Municipal de Saúde contemplando AF
3. COORDENAÇÃO DA AF
AF inserida e formalizada no Organograma da SMS
Monitoramento da AF e utilização de ferramentas de gestão da AF
Logística dos Programas estratégicos e envolvimento da gestão da AF nesta atividade
Recursos para medicamentos dos Programas estratégicos
Plano Estadual da AFB e atendimento das necessidades do município
Valor pactuado pelo município na CIB para financiamento da AFB
Valor pactuado pelo estado na CIB para financiamento da AFB
Aporte Federal para financiamento da AF básica
Despesas do município com compras emergenciais no último ano
4. ATIVIDADES DA AF
Estrutura de armazenamento e Boas Práticas de Armazenamento (BPA)
Estrutura de dispensação e Boas Práticas de Dispensação (BPD)
Estrutura de transporte e Boas Práticas de Transporte (BPT)
Lista de medicamentos; elaboração e frequência de atualização
Medicamento fora da RENAME
Utilização de critérios para Programação
Participação da coordenação da AF no processo de compras
Adoção de critérios para compra de medicamentos
Utilização de Ferramentas para realização das compras
Ocorrência de medicamento programado mas não adquirido, no último ano
Ocorrência de processos de compra iniciados após a falta de medicamentos
Ocorrência de processos de compra sem licitação
Ocorrência de compras emergenciais no último ano
Monitoramento das aquisições pelos gestores da AF
Controle da logística pelos gestores da AF
Verificação periódica da estrutura e condições de armazenamento, pela gestão da AF
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Verificação periódica da estrutura e condições de transporte, pela gestão da AF
Verificação periódica da estrutura e condições de abastecimento, pela gestão da AF
Documentos disponíveis para auxílio dos Prescritores, nas unidades
Treinamento e capacitação de Prescritores
Verificação periódica das prescrições, pela gestão da AF
Verificação periódica das condições da dispensação, pela gestão da AF
5. DEMANDAS JUDICIAIS
Equipe ou profissional destacado para lidar com as demandas
Mobilização de recursos para atendimento das demandas
Manejo das demandas recebidas pela SMS
Inclusão, na Programação, dos medicamentos demandados judicialmente
Processo de compras de medicamentos demandados judicialmente
Dispensação de medicamentos de demandas judiciais

No município não existe uma coordenação de AF, e o plano municipal de saúde
não contempla AF.
Não há uma rotina de verificação periódica da estrutura e das atividades, pela
gestão da AF. Os medicamentos de programas são comprados e geridos da
mesma maneira dos demais, sem procedimentos específicos. À época da
entrevista o funcionamento dos programas encontrava-se deficiente por falta de
responsável. Todo recurso para compra de medicamentos é descentralizado
desde que passou a atender média complexidade, e assim foi pactuado na CIB.
Apenas os medicamentos do componente especializado são diferentes, sendo
solicitados, transportados e entregues pela central de regulação, não passando
pela farmácia municipal.
Existe um farmacêutico no nível central, mas sua atuação não é exclusiva nesse
setor, sendo o mesmo profissional que atua na CAF. Participa de todos os
cursos oferecidos pela Secretaria Estadual de Saúde e integra a CFT do estado.
Além deste profissional, na CAF há mais um farmacêutico. Entretanto na
dispensação da farmácia central não há farmacêutico, apenas um técnico de
enfermagem e outra pessoa sem formação específica. Estes não possuem
qualquer treinamento específico relacionado à prática de dispensação. Não há
farmacêutico em nenhuma das unidades de ESF existentes no município (são
oito no total, e apenas em quatro há dispensário de medicamentos).
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Existem 20 médicos atuando no setor público, sendo oito na AB e 17 no hospital
(alguns atuam nos dois locais), o que gera uma média de 1 médico para cada
1.082 habitantes, estando de acordo com o padrão recomendado pela OMS.
Estes não possuem capacitação para URM ou prescrição segundo os PCDT.
Além disso, foi relatado que a AF procura informar os médicos sobre o elenco do
município, mas que estes não seguem as determinações do SUS para
prescrição, não adotam os PCDT, e não se sensibilizaram à questão do elenco
disponível. Não há documentos disponíveis para auxílio aos prescritores nas
unidades. As prescrições não sofrem qualquer tipo de verificação pela gestão da
AF.
Adotam

normas

sobre

armazenamento,

mas

não

sobre

transporte

e

dispensação. Não possuem manuais nem POP estabelecidos. Relataram que o
Plano Estadual de Assistência Farmacêutica Básica atende as necessidades do
município, e que todas as três esferas de gestão aportam o valor pactuado, e o
município complementa com mais recursos.
Existe uma coordenação de epidemiologia no município, mas as informações
produzidas não são utilizadas para embasar as atividades de AF. Também não
há Comissão de Farmácia e Terapêutica.
Não existe uma REMUME. Utilizam a lista pactuada pelo estado e apenas
acrescentam alguns medicamentos ao elenco. Uma vez por ano revisam as
necessidades antes da pactuação na CIB. Apenas a farmacêutica é responsável
pela elaboração. Os medicamentos acrescentados pelo município passam pelo
conselho municipal. Estes variam muito de acordo com a especialidade do
médico que passa a atender no município. Dos 83 medicamentos acrescentados
pelo município à lista pactuada, 70 não constam na Rename. Disseram que
estão procurando retirar aos poucos, mas que, atualmente, como sabem que os
médicos os prescrevem, preferem incluir na lista e comprar a deixar que virem
demandas e tenham que ser comprados mais caros através do setor de
regulação.
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A programação leva em conta a demanda do período anterior, aumentando em
20 a 30% o quantitativo. Mas relataram que, como fazem registro de preços, não
são obrigados a comprar esta quantidade.
O farmacêutico participa do processo de licitação, que ocorre no setor de
compras da Secretaria, e quando solicitado, opina na escolha do fornecedor e
emite parecer técnico. Mas, no geral, o fornecedor não é avaliado e acabam
comprando o medicamento de menor preço. Alguns medicamentos programados
no último ano não tiveram demanda e por isso não foram adquiridos. Houve
casos de desabastecimento de alguns medicamentos, o que é mais frequente no
fim do ano, pois algumas empresas desistem de fornecer determinado produto e
com isso o município é obrigado a realizar compra direta, sem licitação. Estes
casos, junto às demandas judiciais foram os principais motivos para compras
emergenciais em 2011.
Existe o Almoxarifado Central, e procuram cumprir as BPA, mas não é 100%
possível em função do espaço pequeno. Existem deficiências como falta de uma
área separada para medicamentos controlados, e falta de câmara fria, uma vez
que utilizam apenas geladeira. A dispensação ocorre na Farmácia Central e nos
quatro dispensários das unidades de saúde. Na Farmácia Central há uma
estrutura mínima de um computador com internet e telefone, mas tudo na
mesma área onde é feita a entrega dos medicamentos. Já nos dispensários não
há essa estrutura. Para transporte utilizam um carro da prefeitura, mas este não
é específico para transporte de medicamentos, e não adotam BPT.
Existe uma pessoa, com formação em Direito, que lida com as demandas na
Secretaria Municipal de Saúde, em um setor chamado de setor de regulação.
Sua função é receber os pedidos e dar encaminhamento. Este setor, além das
demandas judiciais, lida com tudo que envolve médio e alto custo.
Não há um procedimento formal instituído para o manejo das demandas.
Geralmente a prefeitura recebe um ofício com a solicitação dos medicamentos,
na maioria das vezes, encaminhado pela Defensoria. Este ofício é encaminhado
para o setor de regulação da SMS, que verifica a possibilidade de atender o
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pedido. Caso não seja possível, o município responde com a negativa que,
consequentemente, irá gerar uma ação judicial. As ações são recebidas pela
prefeitura e encaminhadas para o setor jurídico, em seguida são encaminhadas
para a Secretaria de Saúde, que as envia para o setor de regulação novamente.
Neste setor ocorre a análise da ação, que se resume basicamente na discussão
sobre responsabilidade com o estado. Não existe análise técnica sobre o pedido.
Em seguida é encaminhado para o setor de compras, que providencia a compra
dos

medicamentos

no

próprio

município,

nas

farmácias

privadas.

O

medicamento fica disponível no próprio setor de regulação para que o paciente o
retire mediante assinatura de um termo de recebimento. No caso de
medicamentos cuja responsabilidade é do estado, o município realiza a primeira
compra para não ter que pagar multa, e depois argumenta no processo sobre a
responsabilidade. Todos os medicamentos são comprados de maneira direta,
sem licitação, nas farmácias privadas da cidade. Alguns medicamentos
passaram a ser incluídos na programação.
Os processos ficam em um arquivo e o responsável pelo setor de regulação
mantém o controle das ações em andamento e dos pedidos que precisem ser
atendidos continuamente. Não há uma estatística sobre demandas e ofícios.
Não foi informado sobre a mobilização de recursos para manejo das demandas,
nem o montante gasto com demandas judiciais em 2011. Relataram que muitas
demandas são referentes a medicamentos que estão disponíveis na Farmácia
Básica.
Na Tabela LXVII é possível observar os percentuais médios das classificações
dos aspectos da Gestão da AF.
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Tabela LXVII - Score final da classificação dos Aspectos da Gestão da Assistência
Farmacêutica, Rosa, 2012
Aspectos da Gestão

Verde

Amarelo

Vermelho

Recursos Humanos

17%

33%

50%

Documentos

33%

33%

33%

Coordenação

44%

0%

56%

Atividades

9%

27%

64%

Demandas Judiciais

0%

33%

67%

18%

24%

57%

Total

O resultado do consenso de especialistas sobre a gestão da AF demonstrou que
todos os aspectos, com exceção de Documentos, tiveram a maioria de seus
itens classificados como inadequados. Isto também fica evidente no total geral.
Dados Financeiros

Segundo dados fornecidos durante a entrevista, o município Rosa aportou R$
334.000,00 (Tabela LIII) para AFB. Somando-se este valor com os aportes
federal e estadual, tem-se um gasto total de R$ 492.950,00. Em termos de gasto
per capita (Tabela LVI) equivaleria a R$ 23,14 habitante/ano em 2011, o que
supera em mais de 100% o valor mínimo pactuado pelas três esferas para a AF
básica. Mesmo o valor per capita do aporte municipal (R$ 15,68) já supera em
muito o mínimo pactuado. Informaram que além do valor aportado para os
medicamentos pactuados, o município arca com mais R$ 60.612,18 para os
medicamentos não pactuados (R$ 2,84 per capita).
Não foi informado o montante gasto com medicamentos de demandas judiciais
em 2011.
Como observado na Tabela LV, o valor aportado pelo ente Federal, segundo o
FNS foi R$ 119.616,25, o que está um pouco acima (R$ 10.950,55) do mínimo
estipulado pela Portaria. Já o aporte estadual obtido no site da SES corresponde
exatamente ao valor mínimo.
Analisando-se ainda os gastos per capita (Tabela LVI) percebe-se que apenas o
aporte per capita do município para medicamentos pactuados e não pactuados
(R$ 18,52) equivale a praticamente o dobro do aporte mínimo das 3 esferas, o
que seria, em tese, suficiente para atender a outra população de igual tamanho.
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Rosa é o único município, dentre os estudados, cujo preenchimento do SIOPS
está completo (Tabela LVII). Consta o aporte Federal, o aporte Estadual, e o
aporte Municipal no valor de R$ 539.517,90 que é ainda maior que os R$
334.000,00 informados durante a entrevista, chegando-se a um valor final de
Receita de R$ 718.968,02. Entretanto, observando o campo de Despesa Paga
verificamos um montante gasto de R$ 694.414,65, o que deixa um saldo de
cerca de R$ 24.000,00 na AFB daquele ano. Percebe-se que os dados do
SIOPS corroboram os altos valores declarados pelo município durante a
entrevista, entretanto estes não são coincidentes. O montante referido como
Despesa Paga equivaleria a um gasto de R$ 32,60 per capita.
Diagnóstico da gestão municipal frente às demandas
(a) características da gestão da Assistência Farmacêutica, no que tange aos
componentes estudados e sua relação com a demanda por medicamentos resultante
das ações.

Os problemas da gestão da AF no município têm início pela inexistência de uma
coordenação de AF; a AF nem sequer está incluída no Plano Municipal de
Saúde. Os recursos humanos são insuficientes para a gestão adequada do ciclo
da AF, e os médicos parecem atuar de forma desconectada, uma vez que não
seguem os preceitos do SUS no momento da prescrição.
As estruturas são deficientes, e as atividades são executadas sem base em
critérios suficientes para que ocorram da maneira adequada. A lista de
medicamentos não pactuados é inflada.
As demandas judiciais são manejadas de forma totalmente descolada das
demais atividades da AF. Não há envolvimento de farmacêutico ou qualquer
profissional da área de saúde. As compras se dão em farmácias privadas do
município e a entrega dos medicamentos não ocorre em local adequado nem
conforme boas práticas de dispensação. Houve falta de transparência com
relação aos dados das demandas judiciais.
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(b) a gestão da Assistência Farmacêutica diante da forma como as informações
financeiras são registradas e do gasto municipal com medicamentos.

Os dados financeiros evidenciam altos gastos realizados pelo município para
compra de medicamentos, que chega a aportar cerca de oito vezes mais do que
o valor mínimo estipulado para a esfera municipal, além dos gastos com
medicamentos não pactuados e de demandas judiciais. Para estes últimos não
foi informado o montante gasto. Os dados do SIOPS corroboram os altos
valores, mas deixam dúvida quanto à precisão das informações fornecidas.

Lilás
Lilás é um município que se situa próximo à capital do Estado de Mato Grosso
do Sul. Sua população em 2010 era de cerca de 40.000 habitantes, segundo
dados do IBGE. Foi classificado na Faixa 2 de acordo com sua relação entre
população e número de processos.
Demandas Judiciais
Em Lilás, todos os demandantes foram contemplados com gratuidade de justiça;
80% destes declararam não ter ocupação economicamente ativa. Os tempos
médios dos trâmites de justiça avaliados foram curtos, mas o tempo médio de
entrega do medicamento foi de mais de um mês. O número de ofícios foi muito
superior ao de processos, e o ente municipal foi acionado sozinho em todos os
processos da comarca, independentemente do bloco de financiamento a que
pertencia o medicamento. Mais da maioria dos medicamentos era relacionado a
tratamentos de condições do sistema cardiovascular. Cerca de 40% estava
presente na Rename
De acordo com o julgamento de especialistas, os resultados dos indicadores
sobre demandas judiciais foram classificados como consta no Quadro XVIII.
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Quadro XVIII - Classificação dos resultados dos indicadores e questões referentes às
demandas judiciais, Lilás, 2012
Tempo médio de entrega do medicamento
Razão de demandas extrajudiciais
Proporção de medicamentos prescritos pelo nome genérico
Proporção de medicamentos requeridos que figuram nas listas de medicamentos essenciais
vigentes
Proporção de medicamentos com força de recomendação Classes I e IIa na indicação
terapêutica
Razão de gasto de medicamentos demandados
Proporção de medicamentos demandados com alternativa farmacêutica no SUS
Proporção de processos em cuja prescrição ou laudo médico constava a CID relacionada
Número de medicamentos presentes nas prescrições
Proporção de medicamentos por componente do bloco de financiamento da AF
Proporção de ações judiciais em que há ao menos um medicamento prescrito para indicação de
uso off label
Medicamentos demandados por Bloco de Financiamento da AF, segundo Réu da Ação

Na Tabela LXVIII podem ser observados os percentuais médios finais das
classificações.
Tabela LXVIII - Score final da classificação dos indicadores e questões das demandas
judiciais relacionadas com a gestão da AF, Lilás, 2012
Verde

8%

Amarelo

17%

Vermelho

75%

Em Lilás foi possível constatar a maior proporção de resultados inadequados,
sendo a baixa proporção de medicamentos prescritos para uso off label a única
questão considerada adequada.
Gestão da AF
Os aspectos da gestão da Assistência Farmacêutica também tiveram os
resultados de suas questões classificados através do consenso de especialistas,
o que pode ser observado no Quadro XIX.
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Quadro XIX - Classificação dos resultados das questões referentes à gestão da
Assistência Farmacêutica, Lilás, 2012
1. RECURSOS HUMANOS
Profissionais envolvidos na gestão, segundo formação
Existência de CFT e composição
Médicos atuando no setor público
Farmacêuticos no Almoxarifado Central ou CAF
Profissionais que realizam dispensação
Unidades de saúde com farmacêuticos na dispensação
2. DOCUMENTOS
Existência de Vigilância Epidemiológica e utilização dos informes pela AF
RENAME adotada como instrumento norteador
Normativas de AF disponíveis para todos os gestores da AF
Adoção de PCDT para nortear a seleção de medicamentos
Adoção de Normas Técnicas (armazenamento, distribuição, transporte e dispensação)
Plano Municipal de Saúde contemplando AF
3. COORDENAÇÃO DA AF
AF inserida e formalizada no Organograma as SMS
Monitoramento da AF e utilização de ferramentas de gestão da AF
Logística dos Programas estratégicos e envolvimento da gestão da AF nesta atividade
Recursos para medicamentos dos Programas estratégicos
Plano Estadual da AFB e atendimento das necessidades do município
Valor pactuado pelo município na CIB para financiamento da AFB
Valor pactuado pelo estado na CIB para financiamento da AFB
Aporte Federal para financiamento da AF básica
Despesas do município com compras emergenciais no último ano
4. ATIVIDADES DA AF
Estrutura de armazenamento e Boas Práticas de Armazenamento (BPA)
Estrutura de dispensação e Boas Práticas de Dispensação (BPD)
Estrutura de transporte e Boas Práticas de Transporte (BPT)
Lista de medicamentos; elaboração e frequência de atualização
Medicamento fora da RENAME
Utilização de critérios para Programação
Participação da coordenação da AF no processo de compras
Adoção de critérios para compra de medicamentos
Utilização de Ferramentas para realização das compras
Ocorrência de medicamento programado mas não adquirido, no último ano
Ocorrência de processos de compra iniciados após a falta de medicamentos
Ocorrência de processos de compra sem licitação
Ocorrência de compras emergenciais no último ano
Monitoramento das aquisições pelos gestores da AF
Controle da logística pelos gestores da AF
Verificação periódica da estrutura e condições de armazenamento, pela gestão da AF
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Verificação periódica da estrutura e condições de transporte, pela gestão da AF
Verificação periódica da estrutura e condições de abastecimento, pela gestão da AF
Documentos disponíveis para auxílio dos Prescritores, nas unidades
Treinamento e capacitação de Prescritores
Verificação periódica das prescrições, pela gestão da AF
Verificação periódica das condições da dispensação, pela gestão da AF
5. DEMANDAS JUDICIAIS
Equipe ou profissional destacado para lidar com as demandas
Mobilização de recursos para atendimento das demandas
Manejo das demandas recebidas pela SMS
Inclusão, na Programação, dos medicamentos demandados judicialmente
Processo de compras de medicamentos demandados judicialmente
Dispensação de medicamentos de demandas judiciais

Em Lilás, há uma coordenação de AF, mas esta não consta no organograma da
SMS. O Plano Municipal de Saúde tampouco contempla a Assistência
Farmacêutica.
Quanto ao aporte para AF básica, disseram que as três esferas cumprem o valor
mínimo pactuado, mas que este é insuficiente, e com isso, o município aporta
mais recursos para compra de medicamentos.
Existem dois farmacêuticos. Um atua no Núcleo de Apoio à Saúde da Família
(NASF). O outro é ligado à coordenação de Assistência Farmacêutica, e também
atua na farmácia central, onde trabalham dois técnicos sem capacitação
específica. Nas unidades de saúde (4 rurais e 5 urbanas) não há farmacêutico
dispensando medicamentos, são auxiliares de enfermagem que realizam esta
atividade.
Existem 20 médicos no quadro (1médico para cada 2.063 habitantes), o que
está aquém do padrão recomendado pela OMS. Estes não possuem
capacitação específica para prescrição segundo URM e PCDT.
Não há documentos disponíveis nas unidades para auxílio aos prescritores, mas
relataram que divulgam para os médicos a relação de medicamentos
disponibilizados pelo município e solicitam que prescrevam de acordo com ela.
Solicitam também que prescrevam de acordo com o estoque, priorizando a
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prescrição de medicamentos que se encontram em grande quantidade e
evitando aqueles que estão em falta ou em pouca quantidade. As prescrições
não sofrem nenhum tipo de verificação por parte da AF.
As normativas da AF são conhecidas e estão disponíveis para consulta. Adotam
os PCDT do Ministério da Saúde. Adotam as normas técnicas para
armazenamento, distribuição e dispensação, mas não a sobre transporte, pois
não há estrutura específica. Entretanto, não possuem normativas próprias.
Em Lilás existe vigilância epidemiológica, mas seus dados não são utilizados
paras as ações de AF. Não há Comissão de Farmácia e Terapêutica.
A lista de medicamentos é elaborada pelo farmacêutico, e sua revisão é anual.
Apesar de relatarem utilizar a Rename como instrumento norteador, cerca de
10% (15 a 20) dos medicamentos não constam nela. Além disso, a lista contém
142 medicamentos fora da lista da farmácia básica.
A programação se baseia exclusivamente na demanda, mas em 2011, alguns
medicamentos programados deixaram de ser adquiridos em função de falta de
demanda.
O farmacêutico participa do processo de compras apenas elaborando e
enviando a lista para o responsável pela licitação. Priorizam o preço, mas
relataram que procuram comprar genéricos, sempre que possível, e que se
asseguram de que apenas fornecedores com certificado de boas práticas em dia
participem do pregão. Em 2011, alguns processos de compra foram iniciados
após a falta de medicamentos em função de atrasos na entrega. Ocorrem
compras sem licitação nos casos de compra de laboratórios oficiais e no caso de
compras diretas emergenciais. Em 2011, estas ocorreram em função de
aumento da demanda e falta de alguns medicamentos. Existe uma cota de R$
6.000,00 a R$ 8.000,00 por mês para compra direta de medicamentos. Não
utilizam ferramentas específicas para auxílio no processo de compras.
Recebem os medicamentos dos programas estratégicos do ente federal, mas
complementam comprando por conta própria mais medicamentos, pois o que
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recebem não é suficiente. Compram medicamentos diferentes do preconizado
pelos Programas devido à demanda, e para evitar as ações judiciais.
No município há um Almoxarifado Central que segue as BPA. As unidades que
realizam dispensação são equipadas com estrutura mínima para funcionamento,
como telefone e computador. Não há estrutura específica para transporte de
medicamentos.
Não realizam monitoramento das aquisições. A logística é controlada de maneira
informatizada. Realizam verificação semanal de todos os locais e condições de
armazenamento. Nas unidades a inspeção é quinzenal. Não realizam verificação
da estrutura de transporte, pois essa não é especifica para medicamentos. A
farmacêutica atuante no NASF realiza rondas semanais nas unidades de saúde
para verificar as condições da dispensação e armazenamento.
Não existe um profissional com função destacada para lidar com as demandas,
apenas os profissionais que atuam regularmente na Secretaria de Saúde. Há
uma funcionária administrativa que recebe os ofícios e lhes responde para a
Defensoria Pública.
Geralmente, o paciente procura a assistência social do município, que
encaminha o pedido para a Secretaria de Saúde. O pedido pode ser diretamente
autorizado para compra ou então é encaminhado para o gestor. Neste último
caso, se não for atendido, o paciente busca a Defensoria e retorna com o ofício.
Este é respondido pela profissional responsável da SMS, que verifica se há o
medicamento no município, ou se o paciente já vem sendo atendido. Se não, as
providências para aquisição são tomadas, o que se dá por compra direta do
distribuidor. O medicamento é entregue ao paciente por esta mesma funcionária,
na SMS, onde ficam armazenados em um armário. No momento da entrega o
paciente assina um termo de doação.
Relataram gerir a AF de forma que os pedidos de medicamentos que chegam a
SMS não se tornem ações judiciais. Além disso, também para evitar as ações
judiciais, ampliaram muito a lista (180 itens a mais do que o pactuado) e o
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recurso mobilizado para compra de medicamentos. Por isso, disseram não ser
necessária uma reserva orçamentária para demandas.
A seguir encontra-se a Tabela LXIX com as proporções finais de resultados
adequados, parcialmente adequados e inadequados da Gestão da Assistência
Farmacêutica de Lilás.
Tabela LXIX - Score final da classificação dos Aspectos da Gestão da Assistência
Farmacêutica, Lilás, 2012
Aspectos da Gestão
Recursos Humanos

Verde

Amarelo

Vermelho

0%

33%

67%

Documentos

50%

33%

17%

Coordenação

33%

33%

33%

Atividades

27%

23%

50%

Demandas Judiciais
Total

0%

17%

83%

24%

27%

49%

É possível perceber uma alta proporção de resultados inadequados relativos aos
de recursos humanos, atividades e, principalmente, demandas judiciais, sendo
este último o maior com 83%.
Dados Financeiros

Em Lilás, de acordo com a entrevista realizada, o município aportou, em 2011,
R$ 199.211,97 (Tabela LIII) para compra de medicamentos da AFB, mas o gasto
total com medicamentos chegou a R$ 596.574,00.
Além disso, ainda na Tabela LIII, foi informado um gasto do município com
medicamentos não pactuados de R$ 84.000,00 (R$ 2,03 per capita). Já em
relação aos gastos com medicamentos de demandas judiciais foi informado um
gasto de R$ 70.412,36 (R$ 1,70 per capita); deste valor, R$ 14.000,00 foram
destinados à compra de um único medicamento (brometo de tiotrópio, de
marca). Juntos, estes montantes representam 77% do gasto do município com
medicamentos da AFB.
Os dados obtidos nas fontes oficiais falam sobre gastos da União e estado no
valor de R$ 227.967,09 e R$ 97.635,56, respectivamente (Tabela LV).
Comparando, percebemos que o valor repassado pela União excede em cerca
de R$ 17.000,00 os valores mínimos estipulados pela Portaria 4.217 de
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dezembro de 2010 (Tabela LIV), mas o valor do repasse do estado é
exatamente o mesmo que o mínimo estipulado. Entretanto, somando-se esses
valores com o montante declarado pelo município, temos um total de R$
504.128,15 gastos com AFB, o que ainda é um valor inferior ao total declarado
pelo município durante a entrevista (R$ 596.574,00), restando ainda R$
92.445,85. Com isso, resta a dúvida se os gastos de todas ou algumas das
esferas tenha sido maior do que o declarado.
Com relação aos gastos per capita do município (Tabela LVI), percebemos que
apenas com os medicamentos da AFB o município aporta R$ 4,82 per capita, o
que corresponde a mais que o dobro do valor mínimo estipulado. Somando-se
este valor com o gasto per capita com medicamentos não pactuados e
medicamentos de demandas judiciais temos um gasto per capita total de R$
8,55.
Percebe-se que, apesar de a lista de medicamentos do município possuir 180
itens a mais do que a lista pactuada na CIB, ainda se observa um gasto
considerável com medicamentos de demanda judicial, que representa mais de
90% do aporte mínimo estipulado para o ente municipal no financiamento da
AFB.
Observando os dados de Lilás no SIOPS (Tabela LVII) verificamos que constam
os dados de Receita da esfera Federal e da esfera Estadual, mas não os
recursos próprios do município. O valor informado para Despesa Paga é
exatamente o mesmo da Receita, ou seja, não foi considerado o aporte do
município nesse cálculo.
Diagnóstico da gestão municipal frente às demandas
(a) características da gestão da Assistência Farmacêutica, no que tange aos
componentes estudados e sua relação com a demanda por medicamentos resultante
das ações.

Em Lilás, há uma coordenação da AF; as estruturas envolvidas são parcialmente
adequadas. As maiores deficiências são os recursos humanos e as atividades.
Estas últimas são executadas de forma inadequada. A seleção e a programação
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são mal executadas, e tudo se baseia na demanda, independentemente de esta
ser justificada ou não. A lista de medicamentos fornecidos pelo município tem
muitos itens adicionais à lista pactuada pelo município. O gasto com a compra
de medicamentos é alto.
A gestão das demandas judiciais também é inadequada. Estes medicamentos
são manejados de forma totalmente distinta da dos demais, sem envolvimento
de farmacêutico em qualquer etapa do processo, com compra direta em
farmácias privadas, e armazenamento e entrega fora de farmácia, sem adoção
de critérios de boas práticas.
(b) a gestão da Assistência Farmacêutica diante da forma como as informações
financeiras são registradas e do gasto municipal com medicamentos.

Foi constatado alto gasto do município com a compra de medicamentos da AFB,
assim como para compra de medicamentos de demandas judiciais. No SIOPS
não constam os dados de despesa do município com medicamentos da AFB.
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Capítulo IV – DISCUSSÃO
O Perfil das Demandas Judiciais no Estado de MS
O número de demandas judiciais encontrado nas comarcas de segunda
entrância do Estado de Mato Grosso do Sul (771 entre 2008 e 2011) pode ser
considerado pequeno quando comparado a números encontrados em outros
estudos: 820 processos entre 2005 e 2006 no Estado de Minas Gerais101, 2.245
processos em 2006 no Estado do Rio de Janeiro103 e 2.927 em 2006 no Estado
de São Paulo.100 Entretanto todos são trabalhos que colocam o ente estadual
em foco, diferente do presente estudo, que teve como objeto exclusivamente as
ações impetradas contra os entes municipais.
A literatura existente abordando a mesma questão não é tão vasta, e como
comparação pode-se citar os estudos realizados em Florianópolis, onde foram
encontradas 502 demandas judiciais contra o município no ano de 2006,99 e o de
São Paulo, onde foram encontrados 170 processos contra o município no ano de
2005.54
Cabe destacar que tais trabalhos foram realizados em municípios que são
capitais, com mais de 400.000 habitantes no primeiro caso, e mais de 11
milhões no segundo.120 Já o presente estudo foi realizado em comarcas de
segunda entrância, de um estado menos populoso, onde o município com maior
número de habitantes girava em torno de 100.000 habitantes.
Neste sentido, os municípios visitados têm perfil mais próximo dos demais 5.282
municípios brasileiros com menos de 100.000 habitantes.147
Apesar de não ter sido possível identificar com maior precisão a renda dos
demandantes, pôde-se observar que a grande maioria dos processos (87%) foi
contemplada com gratuidade de justiça. Este dado já traz evidência sobre a
condição financeira dos solicitantes. O direito à gratuidade de justiça depende da
caracterização da condição de hipossuficiência econômica do autor processual,
que, segundo a normativa que disciplina o assunto,148 exige que o reivindicante
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comprove não possuir condições de arcar com as despesas processuais e
advocatícias, sem prejuízo de seu sustento e de sua família.
Na análise das comarcas selecionadas, foi observada uma alta proporção de
demandantes sem atividade economicamente produtiva, o que está de acordo
com o dado sobre gratuidade de justiça. Destaca-se também a grande
frequência de processos, onde a ocupação do demandante é referida como
‘idoso’ ou ‘menor’, Estas não podem ser consideradas ocupações,149 mas
reforçam o dado sobre população sem atividade economicamente ativa.
Este dado está de acordo ainda com o alto percentual de ações representadas
pela Defensoria Pública Estadual (62%). Nos casos de ações representadas
pelo Ministério Público, esse não é um pré-requisito, uma vez que a
representação por esta instituição não é limitável pela condição econômica. Mas
isto pode ocorrer nas ações representadas por advogados dativos, que também
podem declarar a condição de hipossuficiência de seus clientes e requerer a
gratuidade de justiça.
Foi verificado também o predomínio da Defensoria Publica Estadual na
representação das ações nas comarcas visitadas. O mesmo resultado pôde ser
observado também por Messeder e colaboradores (2005), no Estado do Rio de
Janeiro, e por Romero (2008), no Distrito Federal.55,92. A Defensoria Pública de
Mato Grosso do Sul é uma das mais antigas do Brasil, criada em 1990. É uma
instituição muito atuante no estado e se destaca no país pelos bons resultados
apresentados em recente diagnóstico realizado entre as Defensorias Públicas
Estaduais.3 Por isso, era de se esperar sua atuação destacada neste tipo de
causas, que, em sua maioria, envolvem indivíduos de baixa renda, e sem
possibilidades de acesso a advogados particulares para defesa de seus
interesses.
No resultado geral para as comarcas de segunda entrância do estado, os
tempos médios dos trâmites da esfera da justiça (tempo para julgamento da AT
e tempo para intimação da instância de saúde), foram menores do que o tempo
médio decorrido para entrega do medicamento. O mesmo pôde ser observado
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na análise feita por faixas. Isso demonstra maior celeridade da justiça do que
das próprias instâncias de saúde nas etapas que competem a cada um.
Nos pedidos de AT, o juiz julga se o tempo do trâmite processual pode acarretar
em violação irreparável do direito do autor do processo, como no caso de
agravamento de seu estado de saúde.93 Entretanto, em dois casos (Laranja e
Roxo), foram observados tempos médios do intervalo entre a distribuição do
processo e o julgamento da liminar, superiores a 20 dias. Isso descaracteriza o
caráter de urgência envolvido neste tipo de ação.
Além disso, foram observados tempos extremamente altos para disponibilização
do medicamento aos pacientes, em todas as comarcas (com exceção de Azul),
o que pode estar relacionado aos problemas de gestão, pois o tempo de entrega
dos medicamentos reflete o desembaraço desta para solução da questão.
Pedidos de antecipação de tutela deveriam sempre ser julgados em caráter de
urgência, uma vez que é esse seu propósito. E no caso de decisões favoráveis
aos autores, as instâncias de saúde deveriam ser imediatamente intimadas,
acarretando na entrega tempestiva do medicamento pleiteado.
Os dados consolidados sobre a concessão de liminar demonstraram amplo
favorecimento aos demandantes com mais de 80% dos pedidos julgados
favoráveis. Esse dado é corroborado por outros resultados93,102 que demonstram
a tendência do judiciário em deferir os pedidos. Assim como no dado geral das
comarcas de 2ª entrância, nos casos estudados o deferimento das liminares foi
observado em maior proporção.
Entretanto, é importante destacar que em uma minoria absoluta de processos foi
solicitado o adendo de outros documentos antes do julgamento da liminar.
Entre os municípios visitados, apenas em Roxo isso foi observado em maior
proporção. Essa atitude diferenciada no judiciário local pode se dar em função
do elevado número de processos relacionados a medicamentos na comarca, o
que, talvez, chame atenção, e os sensibilize mais para a questão, fazendo com
que busquem informações e se aproximem mais do tema.
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Como resultado geral para todas as comarcas, foram observadas solicitações
em apenas 18% dos processos (dado não tabulado). Na maioria dos casos,
diziam respeito a laudo médico e especificação da CID relacionada à condição
de saúde em questão. A baixa incidência de solicitações feitas pelo juiz antes do
julgamento da liminar também foi constatada em estudo realizado na Comarca
do Rio de Janeiro, onde, em 96,9% dos casos, o juiz não solicitou nenhuma
exigência, valendo-se apenas da documentação presente na petição inicial.93
Nas comarcas onde a questão da gestão da AF foi analisada, o número de
processos em que a informação sobre a CID não era encontrada variou de 60%
a 93%. Isso levanta a possibilidade de que o mesmo padrão seja seguido nas
demais comarcas. Desta forma, 18% de processos com solicitações seria ainda
um número baixo frente à realidade de informações incompletas encontrada nos
processos analisados. O que deveria ser considerado inaceitável, uma vez que a
análise do pedido tem que ser baseada em dados médicos completos e
pertinentes ao pedido do medicamento.
A não classificação correta da CID, teoricamente, prejudica o recebimento do
medicamento por parte do paciente, pois não condiz com o PCDT.150 Além
disso, a falta de uma informação como a CID ou um documento como o laudo
médico não possibilitam um julgamento adequado da questão. A mesma
situação já foi evidenciada em outros estudos.97
Com isso, pode-se sugerir que muitos processos vêm sendo julgados sem que
as informações básicas necessárias estejam presentes no processo.
Em três comarcas foi verificado o chamamento do réu a se manifestar antes do
julgamento da liminar, mas isso ocorreu em uma proporção minoritária dos
processos. Documento do CNJ, desde 2010 já recomendava que os gestores
fossem ouvidos antes do julgamento da decisão liminar.110 Entretanto, essa
ainda não é uma prática estabelecida nas comarcas.
O Poder Judiciário não tem como avaliar se determinado medicamento é
efetivamente necessário para promoção a saúde do paciente.105 Da mesma
forma, o sistema de justiça, de maneira geral, desconhece em profundidade as
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regulamentações da saúde pública ligadas ao uso racional de medicamentos,
que envolvem a proteção e segurança dos pacientes.93 Já existem capacitações
de juízes para as questões voltados ao URM. No entanto, na prática esta
adoção do racional da terapêutica baseada em evidências não se comprova. O
juiz se manifesta no sentido de verificar a coerência do pleito, baseando-se
apenas na questão da doença, da falta de condições econômicas do
demandante, e no medicamento pleiteado, mas não tem intenção de se envolver
na questão técnica.151
Tanto na análise dos dados agregados, quanto na análise por faixas houve a
tendência de se confirmar o resultado favorável da etapa de antecipação de
tutela. Esse é um resultado também comum nos estudos sobre demandas
judiciais de medicamentos, como no caso daquele realizado no Rio de Janeiro,
onde 89% dos processos julgados em 2006 tiveram sentenças favoráveis aos
autores das ações.103
Também foi observada grande proporção de processos não julgados, o que
provavelmente se dá em função dos longos períodos de tramitação de um
processo até o julgamento final da lide, que envolvem tempo para contestações,
apresentações de prova ou intimação das partes. Este fato deixa clara a maior
importância das liminares e antecipações de tutela nos processos de
medicamentos, uma vez que é, na maioria dos casos, nessa fase, mais célere,
que se dará de fato a decisão que importa ao paciente. Em casos de
medicamentos de uso contínuo a etapa de sentença passa a ter maior
importância para o demandante.
Nos processos das comarcas selecionadas, além das decisões dando ganho de
causa aos demandantes, foram observados muitos casos de processos não
julgados e processos extintos. A alta proporção de processos extintos em todas
as comarcas também se deve às características inerentes aos processos de
medicamentos. Isto é, muitas vezes, não há a necessidade de se chegar à fase
de sentença, uma vez que o paciente foi a óbito, ou o medicamento em questão
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já foi utilizado e não há necessidade de uso contínuo. Nesses casos, muitas
vezes foi observada a extinção do processo sem julgamento de mérito.
Em Azul e Roxo foram observadas as maiores proporções de processos com
acórdãos. Estes estão relacionados a uma atitude de não concordância da
gestão, e da existência de uma estrutura no município, minimamente capaz de
contestar a decisão tomada pelo juiz. As proporções foram baixas na maioria
dos municípios, mas vale lembrar que uma análise posterior pode demonstrar
uma proporção maior, visto que os acórdãos se referem às fases mais
avançadas dos processos, que, em geral, demandam tempos de tramitação
longos.
Em todas as comarcas onde foram fornecidas as informações solicitadas foi
verificado que o número de ofícios superava o de ações judiciais. Este dado
mostra que os municípios tentam resolver as questões no âmbito administrativo,
evitando assim o envolvimento da justiça. Ocorre que, de acordo com os relatos
obtidos, nenhum dos municípios adota um procedimento padronizado para
manejo das solicitações, sendo as mesmas medidas usadas, seja no caso das
demandas judiciais, seja no caso dos ofícios. Com isso, percebe-se que a via
administrativa é uma estratégia usada apenas para fugir das multas envolvidas
nos prazos para fornecimento do medicamento demandado. A vantagem é
apenas financeira para o município, ficando o demandante, provavelmente, à
espera do medicamento por mais tempo do que através da via judicial.
Foi observada ainda uma terceira via de acesso aos medicamentos, que não
passava pela justiça nem por trâmites administrativos. Foram casos observados
em Marrom e Lilás, em que o paciente fazia a solicitação do medicamento
diretamente à SMS, pulando as etapas envolvidas nos dois casos anteriores
(demandas judiciais e ofícios administrativos).
Nesta via não está previsto qualquer tipo de análise do pedido, ou crítica à
prescrição. Os medicamentos são comprados sem inclusão na programação e
diretamente em farmácias comerciais. O gestor ‘avisa’ ao estabelecimento
comercial, por telefone, muitas vezes, que o paciente/usuário vai passar para
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recolher o medicamento. Desta forma, além de ser via completamente paralela
no âmbito da gestão, também não conta com qualquer orientação da assistência
farmacêutica do município. Essa via, portanto, se caracteriza como uma via
‘assistencial’ e, por sua vez, se configura como efetivamente perigosa à saúde,
pela falta de embasamento técnico para o fornecimento dos medicamentos.
Como resultado geral, na maior proporção de ações analisadas, o estado
figurava conjuntamente ao município nas demandas de medicamentos.
Muitos defensores públicos, promotores, advogados e juízes se baseiam na tese
sobre solidariedade entre os entes, que é um tipo de interpretação legal baseda
em artigos da CF (Art. 23o da Constituição Federal) e da Lei Orgânica da Saúde
(Art. 15o), que falam sobre as competências e atribuições comuns dos entes
federativos, relativas ao cuidado da saúde.102 Na prática, percebe-se que ao se
lançar mão dessa tese, o que se busca é o acesso mais rápido ao insumo
pleiteado.
Já nos casos analisados, observou-se uma variação. Dos seis municípios
estudados, Azul, Laranja, Roxo e Lilás, cada um era acionado sozinho, na
maioria dos processos.
A demanda por medicamentos do componente especializado foi observada em
todas as comarcas analisadas, o que representa a ocorrência de demandas ao
município quando a responsabilidade é do ente estadual.
Isso demonstra que a esfera jurídica não se atém às normativas da AF na hora
de formular e julgar as ações. Nota-se que estes padrões variam de acordo com
o indivíduo responsável pela elaboração da ação. Não é consenso o
reconhecimento das responsabilidades das esferas de gestão pelo meio jurídico,
ficando

essa

questão

muito

atrelada

às

interpretações

pessoais

dos

representantes. A descentralização deixa de ser reconhecida, tornando todos os
entes federativos, réus da ação, igualmente responsáveis por qualquer
medicamento pleiteado.96
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A grande maioria das ações impetradas nas comarcas de segunda entrância foi
procedimento ordinário. Mas foi observada proporção significativa de ações civis
públicas. Estas, geralmente, são movidas pelo Ministério Público, e são
instrumentos para a defesa de interesses difusos, coletivos e individuais
homogêneos.111 Com isso, é comum o questionamento da aplicação deste tipo
de ação em casos de pleitos individuais, como no caso das demandas por
medicamentos. Entretanto, em algumas situações foi observada resposta do MP
a estas contestações dizendo ser legitima sua ação no caso de defesa de
interesses de indivíduos vulneráveis (menores ou idosos).152
Verificou-se a atuação expressiva do Ministério Público em algumas comarcas
específicas, com grande volume de ações (em alguns casos, quase a totalidade)
representadas por esta instituição. Dificilmente as ações de medicamentos
nestes municípios referem-se apenas a menores ou idosos, mas uma análise
mais a fundo seria necessária para desvendar os motivos da atuação do MP ao
invés da Defensoria Pública nesses casos.
Medicamentos

para

tratamento

de

condições

cardiovasculares

foram

encontrados com muita frequência entre as demandas. Esse é um achado
comum a outros estudos que demonstraram a alta prevalência de demanda por
medicamentos deste grupo.55,102 Esse perfil é diferente daquele observado nos
casos iniciais de demandas judiciais por medicamentos, que diziam respeito
principalmente a antiretrovirais e outros medicamentos não disponíveis pelo
SUS.91 Uma alta demanda por medicamentos cardiovasculares, um grupo
amplamente contemplado pelas listas do SUS, traz atrelada a hipótese de
problemas

relacionados

à

gestão

nos

municípios,

que

teriam

como

consequência a indisponibilidade dos medicamentos necessários para o
tratamento destes pacientes.
Percebeu-se uma desconcentração da demanda, principalmente no município
Roxo, onde a variedade de subgrupos farmacológicos demandados foi maior.
Isso, aliado ao dado sobre mais de 45% de medicamentos da Rename sendo
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demandados, demonstra uma possível falha da Assistência Farmacêutica em
prover não só medicamentos pontuais, mas diversos outros previstos pelo SUS.
Cabe também destacar a questão dos medicamentos oftalmológicos, que
figuraram entre os mais demandados em várias comarcas, inclusive nas demais
não exploradas na forma de casos (dados não tabulados). Estes medicamentos
ocupavam uma zona cinzenta no sistema, pois até pouco tempo não existia via
de financiamento para antiglaucomatosos. O PCDT voltado para o portador de
glaucoma foi instituído apenas em 2008,153 e seu custeio passou a ser previsto
por meio do FAEC (Fundo de Ações Estratégicas e Compensação), de acordo
com a Portaria nº 920, de 15 de dezembro de 2011.154 Entretanto, em todos os
municípios analisados, os medicamentos demandados para tratamento do
Glaucoma não estavam presentes na Rename e não faziam parte de nenhum
dos componentes de financiamento da Assistência Farmacêutica. Para alguns
foi constatada a inexistência de alternativa terapêutica no SUS. Esses casos
demandariam uma análise mais aprofundada para verificação da necessidade
de revisão dos PCDT para tratamento das condições oftalmológicas disponíveis
pelo SUS.
Foi baixa a proporção de medicamentos prescritos pelo nome genérico, em
todos os municípios analisados, não obstante o estabelecido pelo SUS, através
da Lei Federal nº 9.787/1999.47 O dado sobre prescrições que utilizam
exclusivamente a denominação genérica deixa mais evidente ainda a questão.
A prevalência do Sistema Público nestes municípios, assim como na maioria dos
pequenos municípios de interior do Brasil, é alta. Com isso, supõe-se que
grande parte das prescrições seja proveniente da rede pública e, portanto,
deveriam seguir o estipulado pela normativa.
Esse é um achado recorrente não só em outros estudos sobre demandas
judiciais,97, 99 como também em estudos que tratam da assistência farmacêutica
regular de estados e municípios.155
Além do descumprimento às normativas do SUS, a prescrição por nomes
comerciais traz o agravante do possível favorecimento das indústrias
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farmacêuticas detentoras das marcas solicitadas, obrigando os gestores à
compra que, provavelmente, desrespeita o critério de menor custo.99
Os aspectos sanitários ligados às ações judiciais para fornecimento de
medicamentos merecem olhar atento, pois visam à segurança e proteção dos
pacientes.
O que se espera, a princípio, quando falamos de medicamentos de demanda
judicial, é que sejam aqueles não pertencentes aos componentes da AF, pois
assim, teoricamente, diriam respeito a medicamentos distintos daqueles
fornecidos pelo SUS. Entretanto, o que se observou, com exceção de Marrom,
foi uma alta proporção de medicamentos que faziam parte de algum dos
componentes de financiamento.
Outros estudos verificaram alta proporção de demandas por medicamentos
constantes nas listas publicas.92,99 Em estudo realizado no Estado do Rio de
Janeiro em 2006, 52% dos medicamentos pleiteados eram listados pelo
Ministério da Saúde, fazendo parte de programas específicos ou RENAME ou
em Portarias.103
Independentemente

da

proporção,

todos

os

municípios

apresentaram

medicamentos da Rename entre os demandados, o que também já foi verificado
em outros estudos realizados no país.54,98,106. Este dado levanta algumas
possibilidades: o medicamento não fazia parte do elenco municipal, uma vez que
nem todos os medicamentos considerados essenciais devem, necessariamente,
compor a lista de fornecimento do município. A Remume (como a Resme) é uma
lista de fornecimento, que deve ser elaborada com base em evidências e
norteada pela Rename. Neste momento, destaca-se que a própria Rename
passou a ter sua lógica subvertida sendo substituída por lista de financiamento
público. A outra explicação parte do princípio de que o medicamento compõe a
lista municipal, entretanto não se encontrava em estoque.
Uma vez que a Rename tem o papel de ser uma lista orientadora, esse dado
depõe contra a gestão. Estados e municípios devem basear-se nela para montar
seus elencos, que devem levar em consideração as necessidades de sua
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população. Uma alta proporção de medicamentos demandados pertencentes à
Rename demonstra que esta não está sendo utilizada para cumprir este papel.
No estudo de Pepe e colaboradores (2010), foi verificado que a presença, na
mesma prescrição, de medicamentos não pertencentes às listas oficiais e
medicamentos presentes nas listas, seria uma grande motivação para inclusão
conjunta destes últimos nas demandas.102 Entretanto, no presente estudo, essa
possibilidade não foi analisada.
Além disso, nos municípios Laranja (42%) Roxo (40%), Rosa (27%) e Lilás
(38%) fica mais evidente que os medicamentos demandados são principalmente
oriundos da AB. Esses medicamentos ou alternativas terapêuticas estariam,
provavelmente, na Rename (de 2011; 4217/10). Pode-se dizer que os
municípios nesta situação apresentam problemas ao negligenciar sua obrigação
na AB e não selecionar (ou pactuar) os medicamentos da Rename para os quais
receberiam repasse e poderiam prover aos cidadãos.
Nas comarcas Laranja, Marrom e Lilás os percentuais de medicamentos com
força de recomendação I ou IIa foram elevados (mais de 50%). Isso pode estar
relacionado com medicamentos demandados que fazem parte do elenco da
Rename, e para os quais as evidências que ligam seu uso a determinadas
condições de saúde estão bem embasadas cientificamente. Para os demais
medicamentos demandados e nas demais comarcas, a força de recomendação
foi baixa, isto é, o tratamento indicado pode não ser útil ou não é o mais
adequado para a condição de saúde em questão, o que estaria ligado a
problemas de prescrição.
Cabe ressaltar que a falta de diagnóstico preciso em muitos dos processos
analisados, com ausência de CID, subdimensiona este dado. Foram analisados
apenas os casos de medicamentos para os quais a condição de saúde estava
bem apontada, pois a força de recomendação da utilização é específica para
cada condição. Nesse sentido, o percentual de medicamentos demandados, e,
em sua maioria, fornecidos, sem o devido respaldo científico pode ser ainda
maior.
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Esse é mais um argumento que se soma ao contexto para embasar a
necessidade da consulta prévia aos gestores. Esta prática, já recomendada pelo
CNJ, é uma rotina que deveria ser amplamente adotada.
Em

todos

os

medicamentos

municípios
com

foram

alternativas

observados
terapêuticas

casos

de

disponíveis

demanda

por

no

Os

SUS.

percentuais mais altos foram encontrados em Rosa (30%), Lilás (25%) e Laranja
(19%).
Este é um problema que deve ser analisado por vários aspectos. O primeiro se
dá no início do percurso traçado pelo paciente, durante a consulta médica.
Deve-se considerar que, na maioria dos municípios visitados, constatou-se a
ausência de documentos disponíveis nas unidades de saúde para auxílio aos
prescritores. Em segundo, a falta de monitoramento das prescrições por parte da
gestão da AF, o que poderia detectar eventuais casos isolados ou um padrão de
prescrições diferente do preconizado pelo SUS. E, em terceiro lugar, a postura
adotada pelo judiciário, que não se pauta no conteúdo das normativas da
Assistência

Farmacêutica

no

momento

de

proferir

as

decisões,96

e,

frequentemente, julgam os pleitos, sem solicitar parecer técnico, e sem chamar o
gestor a se manifestar. A observância destes pontos poderia evitar alguns casos
de demandas judiciais.
No caso de existência de alternativas terapêuticas no SUS aos medicamentos
demandados não inclusos nas listas públicas, estas deveriam ser consideradas.
A solicitação de um parecer técnico e a consulta prévia aos gestores, se
adotadas como prática corrente poderia otimizar e racionalizar os processos.
Só foi possível calcular a razão de gastos com medicamentos de demandas
judiciais nos municípios Laranja, Marrom e Lilás. Nos demais não foram
fornecidas as informações necessárias. Neste ultimo município, observou-se que
os gastos com demandas judiciais representam mais de 35% do valor gasto pelo
município com medicamentos da AFB. Esta relação demonstra os altos gastos
realizados em Lilás, que, apesar de possuir uma lista de medicamentos com
mais de 100 itens adicionais à lista pactuada na CIB, ainda sofre com as
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demandas judiciais. Esta situação é um indício de que a criação de uma lista de
medicamentos inflada pode não ser a solução do problema; como um paralelo
temos a atual “Rename”, que vem sendo aumentada pela adição de
medicamentos da alta complexidade analisados pela CONITEC. 87
No município Roxo, apesar do não fornecimento do dado sobre o gasto
municipal com medicamentos pactuados da AFB, se for usado como parâmetro
o valor mínimo per capita (1,86) e o número de habitantes, teríamos um valor de
aporte mínimo de R$ 59.138,60. Os gastos com demandas judiciais são mais de
seis vezes superiores aos gastos com os medicamentos da AFB. Apesar de
todos os municípios analisados apresentarem altos gastos com medicamentos,
a situação de Roxo é a que chama mais atenção.
A comparação com estudos realizados em outros cenários deixa mais nítida a
gravidade da situação. No estado de Minas Gerais, estudo realizado sobre o ano
de 2010 verificou que as despesas do estado com atendimento de demandas
judiciais por medicamentos representou cerca de 15% do valor investido para
medicamentos da AFB.95 Mesmo em um universo mais complexo como a gestão
estadual, onde as demandas são, geralmente, muito mais numerosas e caras,
não se chega próximo da realidade encontrada em Roxo. Não se pode
considerar admissível um gasto com demandas judiciais que supere o gasto
regular com medicamentos da AFB. A perpetuação desta situação tem,
provavelmente, por contrapartida, a redução de gastos em outras políticas
públicas do município.
Não foram encontradas solicitações de medicamentos sem registro na Anvisa.
Essa baixa incidência também foi verificada em outros estudos realizados no
país.98,102 Já os casos de prescrição de medicamentos para uso off label foram
constatados em três das comarcas visitadas, mas com baixa incidência.
Esses devem ser casos encontrados com mais frequência nas capitais e
grandes centros, onde os próprios profissionais de saúde têm mais acesso a
informação e às inovações do mercado farmacêutico. Isso já foi inclusive
constatado em outros estudos realizados no país; nesses casos, a maioria das
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prescrições era originária de Hospitais Universitários, conhecidos centros de
excelência, com aplicação extensiva de novas tecnologias e participantes de
estudos clínicos.54, 55, 92
Em todas as comarcas, a maioria dos processos demandava ao menos um
medicamento não pertencente aos componentes do bloco de financiamento da
AF. Este dado, entretanto, olhado de forma isolada, não diz muito a respeito da
situação das demandas.
A da análise de medicamentos demandados que não pertencem aos
componentes de financiamento da AF, mas que, por sua vez, possuem
alternativa terapêutica disponível no SUS, trouxe como resultado a ocorrência
desses casos em Rosa, Lilás e Laranja.
Mais uma vez, fica clara a necessidade de um olhar técnico sobre as demandas.
Em casos como esse, um parecer poderia contornar o problema oferecendo
uma alternativa segura e custoefetiva.
O número de medicamentos presentes nas prescrições é um indicador
recomendado pela OMS, que tem o objetivo de medir o grau de polimedicação
do paciente. Comparando os resultados observados nos municípios com a
média nacional de 2,3 relatada no estudo de Marin e colaboradores (2003),
percebe-se que Laranja e Rosa estão acima da média nacional. Este é um dos
fatores que implicam interações medicamentosas e efeitos adversos. Além
disso, permite observar a educação e a informação do prescritor.5
Não foi possível a identificação da proveniência da prescrição médica, se do
serviço público ou da rede privada, através do processo. Isso seria feito por meio
da visualização do timbre, na prescrição ou no laudo médico anexado ao
processo, do respectivo serviço de saúde onde o paciente foi atendido. Ocorre
que na maioria dos municípios do interior há grande prevalência de serviços
conveniados ao SUS, o que implica a dificuldade de se estabelecer uma
classificação baseada apenas neste critério. Além disso, foi grande a frequência
de processos sem documentação médica completa para se fazer este tipo de
analise. Essa é uma lacuna do estudo que ajudaria a esclarecer algumas
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questões sobre a judicialização nos municípios. Entretanto, pela alta prevalência
de demandantes que declararam hipossuficiência e foram atendidos pela
Defensoria Pública pode-se especular que eles não teriam condições de arcar
com os custos de um atendimento médico privado. Nesse sentido, há fortes
indícios de que as prescrições sejam, em grande parte, provenientes do SUS.

A Gestão da Assistência Farmacêutica nos municípios visitados
A falta de estrutura encontrada em muitas secretarias estaduais e municipais de
saúde já foi apontada por diversos estudos como um fator importante para o
crescimento das demandas judiciais.9,92,104 A baixa estrutura operacional,
logística e de atendimento já se impõem como entraves à execução das
atividades regulares da gestão e do ciclo da AF, quiçá para a assunção de
novas responsabilidades impostas pelas demandas judiciais.
A questão dos recursos humanos foi crítica em todos os municípios. A falta de
farmacêuticos foi notória, com muitas atividades de sua responsabilidade sendo
desenvolvidas por outros indivíduos, muitas vezes sem formação apropriada.
Em outros casos, os farmacêuticos desempenhavam multitarefas, não se
dedicando exclusivamente a nenhuma das atividades em que são necessários.
Essa deficiência de recursos humanos é corrente em muitos municípios, já tendo
sido demonstrada em outros estudos.53,156
A falta de profissionais capacitados também foi constante e se mostra em
desacordo com a Política Nacional de Medicamentos, que tem como uma de
suas diretrizes o desenvolvimento e a capacitação de recursos humanos para
atuação no sistema público de saúde.4 A carência de profissionais qualificados
implica a má aplicação dos recursos públicos, e o baixo retorno em efetividade
na utilização dos medicamentos.156
O número de médicos se mostrou próximo ao adequado, de acordo com os
padrões da OMS, com exceção de dois municípios. Comparando à média
nacional de 2009 (1,84 médicos por habitante), percebemos que todos os
municípios estão abaixo. O mesmo pode ser dito para a comparação feita com a
média do estado para o mesmo ano (1,63 médicos por habitante).157 Pode-se
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especular que nos municípios visitados a questão da saúde seja um problema
não restrito à AF.
Nenhum dos municípios possui REMUME, e em todos há uma lista de
medicamentos não pactuados, onde constam medicamentos fora da Rename, e,
portanto, fora dos componentes de financiamento da AF. Pode-se dizer que a
lógica das listas é baseada simplesmente no que é financiado e o que não é.
Segundo a Portaria 4.217 de 2011, o município tem liberdade para acrescentar
medicamentos à lista pactuada; entretanto, se esses não constarem na Rename,
não são passíveis de financiamento com recursos das demais esferas, apenas
com recursos do próprio município. Nesse sentido, encontra-se justificativa para
os gastos dos municípios com medicamentos não pactuados, que tem relação
com as listas municipais infladas de itens adicionais.
A não adoção de PCDT, como observado na maioria dos municípios, também é
um fator diretamente relacionado à ocorrência das demandas, uma vez que a
não adesão dos médicos aos protocolos propicia a prescrição fora do rol dos
medicamentos previstos pelo SUS, ou mesmo a prescrição de medicamentos
que podem não ser as melhores opções para o tratamento das condições de
saúde que se apresentam. A literatura mostra que, na maioria dos casos, a
prescrição é prevalente sobre quaisquer outros argumentos,92,106 o que
demonstra a gravidade destas situações.
Não ocorre verificação das prescrições em nenhum dos municípios estudados, o
que pode acarretar consequências graves. O monitoramento das prescrições é
uma atividade importante para garantia da segurança terapêutica dos pacientes.
Feita sobre a totalidade ou sobre uma amostra, possibilitaria a identificação de
prescrições inadequadas, o que não é incomum, em vista da influência da
publicidade das indústrias farmacêuticas sobre os médicos.102 Uma revisão
sistemática sobre o impacto da análise e do monitoramento de prescrições por
farmacêuticos em serviços ambulatoriais concluiu que essa prática pode levar a
melhoria das condições clínicas dos pacientes e redução de custo.158
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As prescrições têm influência sobre a situação financeira e sobre a lista de
medicamentos do município. A atuação mais próxima da gestão da AF em
relação aos prescritores, orientando e monitorando as prescrições, poderia
contribuir para um maior direcionamento à utilização dos medicamentos
disponíveis na rede, sempre que possível. O abismo entre a AF e os médicos
faz com que eles não estejam sensíveis à questão do elenco de medicamentos,
e como consequência tem-se maior número de demandas administrativas e
judiciais, e inclusão de medicamentos na lista não pactuada, sem qualquer
análise de custoefetividade.
Em todos os municípios, as atividades da AF são desenvolvidas sem
embasamento em dados epidemiológicos, uma vez que foi verificada a falta de
ligação da AF com a Vigilância Epidemiológica. Esse fato pode ter implicação
direta nas demandas judiciais, pois a falta de critérios sólidos para a elaboração
da lista e para a programação dos medicamentos repercute na forma de um
elenco incompleto e/ou no desabastecimento.
Também não foi verificada a existência de CFT em nenhum dos municípios. As
atribuições de uma Comissão de Farmácia e Terapêutica vão além da
elaboração e revisão da lista de medicamentos. Esta deve atuar também nas
demais atividades relacionadas aos medicamentos de forma a identificar e
intervir em possíveis problemas.159 Sua inexistência deixa uma lacuna
importante nas atividades da AF do município.
Foi achada corrente a programação baseada apenas na demanda do período
anterior. Não eram considerados os demais critérios necessários, tais como:
dados epidemiológicos, número de pacientes cadastrados, total populacional,
consumo histórico, custo e teto orçamentário-financeiro dos três níveis de
gestão.
Essa deficiência de programação pode gerar situações como medicamentos
sendo adquiridos em quantidades muito superiores ao necessário, levando a
perdas e desperdício, com medicamentos fora do prazo de validade em estoque.
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desabastecimento e consequentemente prejudicando o acesso da população.53
Todos relataram realizar as compras regulares por meio de licitação. Mas,
apesar de aparentemente respeitarem a determinação do SUS ao lançarem mão
de processos licitatórios, não foi verificada a utilização de ferramentas para
auxílio nos processos, tais como catálogo de especificações técnicas dos
medicamentos para os editais de aquisição, ou utilização do Banco de Preços
em Saúde. Também foi verificada a participação incipiente do farmacêutico nos
processos de aquisição, na maioria dos municípios. Assim, questões
importantes como a definição de especificações técnicas e elaboração de
parecer técnico, acompanhamento e avaliação do processo de compra e
desempenho dos fornecedores deixaram de ser executadas em todos os
municípios. Esta situação retrata um processo de compras deficiente, em que
não há qualquer tipo de respaldo técnico para aquisição dos medicamentos, e
que acaba por se basear apenas no menor preço.
As estruturas de transporte e armazenamento são deficientes em todos os
municípios, o que pode gerar perdas e alteração da qualidade dos
medicamentos.
Em estudo realizado sobre a situação da AF nos municípios brasileiros entre os
anos de 2004 e 2006, foram constatados diversos problemas comuns. Em
relação aos municípios da região Centro-Oeste, realidade abordada no presente
estudo, foi constatado um alto percentual de municípios com problemas ligados
às atividades da AF. Situações como controle de estoque ausente ou deficiente
(71,1%), e condições inadequadas de armazenamento (43,4%) estiveram entre
as maiores médias entre as regiões brasileiras.53
A inadequação das condições de dispensação verificada também contribui para
desfechos negativos na utilização de medicamentos, uma vez que a falta de
estrutura e recursos humanos apropriados impossibilitam qualquer orientação
aos pacientes. Assim como em outras realidades estudadas,160 percebe-se que
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a dispensação em unidades públicas do SUS fica limitada a funcionar como um
simples local de entrega de medicamentos.
Quanto à gestão das demandas judiciais, a falta de procedimentos e manejo
adequado delas contribui ainda mais para o difícil cenário da AF municipal.
Ademais, a falta de profissionais e a falta de estrutura, se somam a essa
equação em todas as situações encontradas.
A incorporação dos medicamentos de demandas judiciais na programação dos
municípios é uma medida positiva, adotada com certa frequência em outros
contextos.106 Isso foi verificado em alguns dos casos estudados (Azul, Marrom,
Roxo, Rosa e Lilás). Entretanto, com relação às compras a situação se mostrou
mais problemática, uma vez que todos os municípios relataram compras diretas
em farmácias privadas. Essa é uma atitude tolerável em emergências, mas não
a partir da segunda compra para o mesmo medicamento. Estes devem ser
incluídos nos processos licitatórios, de acordo com o estabelecido na Lei Federal
no 8.666, de 21 de junho de 1993.44 A não observância desta norma que visa a
conferir economia e transparência aos atos administrativos, propicia a ocorrência
de compras irracionais e fraudes.106
Com exceção do município Azul, foi percebido que os medicamentos de
demanda são vistos como produtos distintos dos demais insumos de saúde,
sendo tratados, simplesmente, como uma mercadoria, objeto de litígio, sem
receber os cuidados que demanda seu manejo. Apesar de a finalidade ser a
mesma dos demais medicamentos, isto é, atuar na saúde do paciente, estes são
armazenados fora de qualquer padrão estabelecido e dispensados, ou melhor,
entregues, sem a orientação de um farmacêutico.
Além disso, é incomum pacientes que recebem medicamentos pela via judicial
sofrerem qualquer tipo de acompanhamento pela gestão da AF. Isto leva à falta
de

informações

sobre

o

desenvolvimento

de

seu

tratamento,

e

consequentemente pode colocar em risco a saúde do indivíduo.161 Em relação
às questões financeiras, o que se pôde observar, de maneira geral, foram os
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altos valores aportados pelos municípios para aquisição de medicamentos,
independentemente se para AFB, demandas judiciais ou não pactuados.
Dado apresentado por Vieira (2011) foi de que a média do gasto per capita com
medicamentos, de municípios com menor número de habitantes tende a ser
maior do que a de municípios mais populosos. Algumas hipóteses foram
levantadas para a explicação deste fato, e, dentre elas destacamos uma
provável maior participação de planos de saúde em municípios mais populosos,
o que direcionaria parcela importante da população para a aquisição privada de
medicamentos em farmácias comerciais. E o menor poder de escala e de
negociação dos pequenos municípios, que levaria a obtenção de preços mais
altos nas compras de medicamentos.162
Neste estudo, o que parece estar relacionado ao maior gasto per capita são as
deficiências observadas nas atividades da AF, principalmente relacionadas à
aquisição, em que não foram observados critérios ou utilização de ferramentas
para auxílio neste processo. Este cenário possivelmente implica maiores gastos
do que naqueles em que os processos são bem executados.
Em nenhum dos municípios, os dados relatados foram coincidentes com os
encontrados no SIOPS. A alimentação deste sistema pelos entes gestores só
passou a ser obrigatória em 2013. Nesse sentido, acredita-se que, diante das
demais atribuições dos gestores, a organização e o envio de informações não
eram consideradas atividades prioritárias.
Em estudo realizado por Vieira (2008), a falta de prestação de contas dos
municípios da região Centro-Oeste apresentou a maior média (4,8%) dentre
todas as regiões do país. O mesmo padrão foi observado para falta de
comprovação da aplicação dos recursos (14,5%), ficando atrás apenas da
Região Norte (18,2%). 53
Nesse sentido, julga-se que, apesar da alimentação de Sistema de Informação
ser uma atribuição dos municípios, instituída inclusive por normativas,31 os
dados do SIOPS não são a fonte mais confiável para retratar a realidade dos
repasses financeiros para cobertura da AF. Essa situação de falta de
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transparência e incoerência das informações não deixa de ser um elemento que
depõe sobre a gestão nos municípios.
Apesar da falta de clareza, os recursos financeiros não pareceram ser uma
questão para a gestão nos municípios estudados. Pelo contrário, o aporte
adicional de recursos pelos municípios foi percebido como uma tentativa de
solucionar os problemas.
Além disso, todos os municípios relataram receber os aportes da esfera Federal
e da esfera Estadual, conforme o pactuado. Essa informação pôde ser
comprovada através dos dados obtidos em outras fontes.133,134 Nesse sentido há
de se questionar sobre o destino dado aos recursos aportados por essas
esferas, em vista das demandas judiciais de medicamentos da Rename e de
componentes de financiamento da AF. A diferença entre valores declarados e os
encontrados nas bases de informação secundárias também leva ao mesmo
questionamento.
O fato é que, provavelmente, está havendo má aplicação destes recursos, seja
através de seleções, programações e compras ineficientes, seja por outros
problemas que não puderam ser identificados.
O Pacto pela Gestão do SUS31 passou a prever financiamento especifico para
Gestão do Sistema Único de Saúde, em que os recursos devem ser voltados
para apoiar iniciativas de fortalecimento da gestão. A própria Portaria 4.217 de
2010 deixa clara a possibilidade de utilização de 15% dos recursos provenientes
de estados e municípios para adequação de espaço físico das farmácias
municipais, aquisição de equipamentos e mobiliário, e para realização de
atividades voltadas para educação continuada e qualificação dos recursos
humanos da AFAB.35
O pacto também toca na questão da gestão do trabalho, tendo como uma de
suas diretrizes a política de recursos humanos. Esta é eixo fundamental para o
funcionamento do SUS, sendo as Secretarias Municipais e Estaduais de Saúde
responsáveis por empreender esforços para a criação ou fortalecimento de
estruturas de recursos humanos em seus quadros31
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Entretanto, não foi observada a apropriação dessas possibilidades pelos
municípios estudados. Muitos não possuem plano municipal de saúde e, quando
o tem, a AF também não esta incluída formalmente. O HÓRUS52 está disponível
desde 2009 e poderia ser muito útil para a otimização das ações e recursos da
AF, mas nenhum dos municípios utiliza esta ferramenta para auxilio na gestão
da AF.
Em efeito cíclico, a falta de investimentos em recursos humanos e na estrutura
redunda também na falta de capacidade para utilização de ferramentas e
cumprimento de determinações do SUS. O grande número de municípios, a
maioria sem condições de sê-lo, agrava o problema, pois o número de recursos
humanos qualificados é insuficiente (ou mal distribuído) para atender a todos os
municípios existentes.
O quadro que se observa é o de verdadeira inexistência de gestão, uma vez que
atividades mal executadas, sem embasamento em critérios, a inexistência de
monitoramento e avaliação, e a insuficiência ou mesmo inexistência de recursos
humanos qualificados, inviabilizam que o que ocorre nestes municípios seja
assim denominado.
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Capítulo V - CONCLUSÃO
Sobre os objetivos
Estima-se que tenham sido cumpridos os objetivos do trabalho. No que se refere
às demandas judiciais de medicamentos, todas as 27 comarcas de segunda
entrância do estado foram visitadas e todos os processos relacionados a
demandas de medicamentos, disponíveis no momento da visita, tiveram suas
informações coletadas. No que se refere à gestão da Assistência Farmacêutica,
os seis municípios selecionados para entrevista dos gestores também foram
visitados e o roteiro da entrevista aplicado.
Dessa forma foi possível caracterizar parte do cenário das demandas judiciais
de medicamentos em Mato Grosso do Sul, uma vez que a pesquisa se ateve
apenas às comarcas de segunda entrância e a processos em que o município
era o demandado. Foi possível caracterizar os gastos com medicamentos por
meio das informações obtidas nas entrevistas e coletadas em fontes
secundárias; e foi possível conhecer o panorama da gestão da Assistência
Farmacêutica e a forma como lidam com as demandas por medicamentos.
Sobre os limites da pesquisa
As informações relacionadas à gestão da AF, juntamente como os dados
financeiros, foram fornecidas pelos próprios gestores, durante a entrevista, sem
qualquer tipo de comprovação. Em alguns casos, as informações não foram
disponibilizadas, deixando lacunas na compreensão das situações.
O perfil diferenciado de alguns municípios que apresentaram grande número de
demandas judiciais merece análise mais aprofundada, para que possam ser
compreendidas as causas desta situação. Não foi possível, nos limites desta
pesquisa, identificar tais razões.
Não foi avaliada a situação da gestão da saúde como um todo no município.
Esta possivelmente tem influência sobre a situação da assistência farmacêutica,
e sua compreensão ajudaria a explicar algumas situações.
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Sobre as especificidades dos municípios visitados
Azul - Equilíbrio à Custa de Altos Gastos

A relativa organização e preocupação da gestão da AF parece se refletir na
gestão das demandas judiciais. O pequeno número de ações pode ser reflexo
da opção do município pela ampliação da lista de medicamentos, o que
ocasiona o alto gasto com medicamentos não pactuados. No entanto, isto
parece ser ponto crucial para o equilíbrio das ações da AF. O bom
relacionamento com o Judiciário e com a Defensoria Pública propicia que os
pedidos sejam resolvidos na esfera administrativa e não se transformem em
demandas judiciais. Mas a existência de demandas, mesmo com uma lista tão
inflada, põe em dúvida a eficácia das medidas tomadas. É necessário
preocupação com a sustentabilidade em longo prazo.
Laranja - Incerteza e Incoerência

O perfil de inadequação nos aspectos da gestão relacionados às demandas
judiciais é reflexo dos problemas da gestão como um todo, sendo os pontos
mais críticos os recursos humanos e as atividades da AF. Entretanto, tais
deficiências contrastam com o pequeno número de ações judiciais encontrado, e
no pequeno gasto relatado com estes medicamentos. Esses foram achados
surpreendentes, mesmo para os gestores, que relataram uma impressão maior,
baseada na prática diária. Em contrapartida, a incerteza sobre o número de
ofícios levanta dúvida sobre a realidade do município. A falta de clareza e de
coerência que cercam os dados financeiros também pode ser atribuída aos
problemas identificados na gestão da AF.
Marrom - A Falsa Impressão

As demandas judiciais não parecem ser um problema tão grave quando vistas
pelo aspecto quantitativo. A maior via paralela de acesso a medicamentos é a
assistencial. A gestão destas vias alternativas ocorre de forma completamente
descolada da gestão regular da AF. Essa falta de racionalidade na gestão da
AF,
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maiores

gastos

do

município

com
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medicamentos. A ocorrência das demandas está diretamente relacionada às
deficiências da gestão.
Roxo - Deficiência Explícita

A falta de um bom relacionamento entre a Secretaria Municipal de Saúde e a
Defensoria Pública, em função de questões políticas, fazem das demandas
judiciais de medicamentos uma forma de embate entre as duas instituições.
Além disso, a enxurrada de demandas judiciais sofrida pelo município, que é um
dos mais demandados no estado, tem clara ligação com os problemas básicos
de gestão da AF, com ênfase naqueles relacionados a recursos humanos e
atividades. Os pacientes buscam a Defensoria Pública antes mesmo de se
dirigirem às unidades de saúde, o que pode estar relacionado com uma
realidade de constantes desabastecimentos no município.
Rosa - Gestões Inadequadas e Desconectadas

A lista de medicamentos é inflada, o que implica os altos gastos declarados pelo
município com medicamentos da AFB. O aporte adicional de recursos, no
entanto, parece não ser suficiente para conter as demandas. A gestão da AF é
completamente separada da gestão das demandas judiciais. Provavelmente, a
incapacidade da AF em lidar com a questão, em função de suas deficiências de
recursos humanos e estrutura, tenha provocado também a delegação a outros
setores da SMS, que, por sua vez, não possuem as competências necessárias
para o manejo adequado das demandas.
Lilás - Solução como Problema

O município adotou a estratégia de ‘superampliação’ da lista de medicamentos
como forma de evitar as demandas judiciais. De fato, o número de ações é
pequeno. Entretanto, os gastos relacionados à aquisição de medicamentos são
altos, inclusive com medicamentos que a gestão classifica como ‘doação’,
categoria ‘assistencial’

na

qual se

enquadram

todos

os pedidos

de

medicamentos que não constam no elenco municipal. A gestão das demandas
judiciais se mostrou inadequada, sendo os medicamentos manejados de forma
totalmente distinta dos demais. Os problemas identificados na gestão regular da
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AF estão diretamente relacionados à situação das demandas encontrada no
município.
Sobre o pressuposto e os resultados
O estudo partiu do pressuposto, já demonstrado em outros estudos, de que as
demandas judiciais têm impacto sobre a gestão da Assistência Farmacêutica,
provocando aumento de gastos e desestruturação dos serviços.
Realmente foi constatado que a judicialização implicou mudanças e demandou
atitude dos gestores, que passaram a criar estratégias para lidar com o
problema. Foram observados casos de ampliação da lista de medicamentos
fornecidos pelo município, criação de um “setor” para manejo das demandas, e
alterações nas atividades da AF. No entanto, as atitudes tomadas não
representaram uma forma adequada para lidar com a nova realidade. A
ampliação das listas de medicamentos provocou a inclusão de um número
excessivo de itens, muitas vezes fora da Rename, o que teve implicação direta
no aumento de gastos. Os “setores” criados para gerir as demandas atuavam de
forma completamente desconectada da gestão da AF. Atividades da AF,
relacionadas aos medicamentos das demandas, quando executadas, eram feitas
de maneira inadequada, como compras irregulares, armazenamento fora de
padrões e entrega dos medicamentos ao invés de dispensação. Não resta
dúvida de que falta aos entes municipais estrutura para melhor manejo das
demandas.
No entanto, o que se pôde perceber é que os problemas ligados à Assistência
farmacêutica existem a priori e são, preponderantemente, determinantes da
ocorrência de demandas judiciais. Em todos os municípios analisados foram
verificadas enormes deficiências nas atividades da AF regular, falta de recursos
humanos e falta de estrutura física para uma adequada disponibilização de
medicamentos à população.
Ademais, percebeu-se que o problema não é o subfinanciamento da AF, mas
sim a forma como esta é gerida. Muitas vezes, o que se observou foi a falta de
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racionalidade nos processos, levando a desperdício de recursos e desfechos
desfavoráveis aos usuários.
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Considerações Finais
A realização desta pesquisa representou um desafio em vários sentidos:
percorrer todo o Estado de Mato Grosso do Sul, contatar tantos atores e analisar
tantos dados, além da complexidade inerente ao próprio objeto estudado. Com a
escolha desta metodologia teve-se o objetivo de conhecer a realidade
quantitativa da judicialização de medicamentos no estado, mas também se viu
nela a possibilidade de se descortinar diferentes experiências e vivências da
gestão da Assistência Farmacêutica em pequenos municípios. A abordagem
qualitativa a partir das entrevistas permitiu a obtenção de dados que não estão
disponíveis em documentos, mas que são essenciais para que se entenda a
realidade estudada.
O trabalho proporcionou, além da reflexão sobre as questões abordadas, o
desenvolvimento

de

habilidades

ligadas

à

sua

execução,

tais

como

planejamento e logística. Os aprendizados obtidos ao longo do doutorado, não
só os acadêmicos, mas também os de vida, são os verdadeiros logros advindos
do processo, sendo o que confere maturidade e experiência para o
enfrentamento das etapas seguintes que se estabelecerão.
O presente estudo inovou ao trazer o município para o foco da discussão. O que
se vê com mais frequência na literatura são estudos sobre os entes estaduais,
ficando a gestão municipal carente de informações. E neste caso, os municípios
estudados não foram grandes capitais, mas sim pequenos municípios, sobre os
quais, até então, não se sabia nada a respeito da situação das demandas
judiciais. Além disso, a análise da totalidade de processos do período em
questão, e não de uma amostra, permitiu melhor panorama do cenário nos
municípios.
A judicialização, na sua fase inicial, causou grande impacto no sistema de saúde
principalmente sobre os orçamentos estaduais e municipais. Mas, por outro lado,
evidenciou a necessidade de se rediscutir a forma de gestão dos entes
subnacionais, uma vez que as demandas muitas vezes eram motivadas em
função de medicamentos que deveriam estar presentes. Além disso, foi
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responsável pela iniciativa de se organizarem grupos técnicos para analisar a
incorporação de tecnologias no sistema. Intensificou-se a edição de protocolos
clínicos e instrumentos baseados em evidências clínicas para a determinação
dos insumos disponíveis e custeados pelo sistema. Iniciou uma mudança na
racionalidade do sistema em prover apenas medicamentos com eficácia
comprovada e devidamente registrados na ANVISA.
Agora vivemos uma fase posterior, em que todas essas questões identificadas e
os ganhos conseguintes precisam ser reconhecidos e aplicados. Já passa da
hora de as gestões se adequarem para melhor prover a população. Questões
políticas são grandes impeditivos à eficiência do sistema. As constantes
mudanças de gestores, nem sempre baseadas na escolha do melhor e mais
adequado para gerir ou atuar em determinado cargo provocam retrocessos e
descontinuidade das ações. Essa talvez seja uma das principais causas para os
problemas do sistema de saúde.
As mudanças que começam a ocorrer também na esfera jurídica, tornando-se
mais sensíveis às questões da AF, devem ser difundidas e absorvidas pelas
comarcas de interior, não se restringindo à esfera estadual e às capitais.
Exatamente pela menor estrutura e capacidade, os pequenos municípios são
aqueles que carecem mais das parcerias firmadas com a esfera jurídica,
evitando assim demandas indevidas e que desrespeitam os preceitos do SUS.
Independentemente das peculiaridades dos cenários encontrados nesta
pesquisa, não se pode negar que as demandas judiciais tiveram algum impacto
na gestão da Assistência Farmacêutica dos municípios. Em alguns casos, de
forma mais sutil, com o acúmulo das tarefas envolvidas com o manejo das
demandas pelo farmacêutico responsável pela AF do município. Em outros
casos, de forma mais drástica, como o estabelecimento de um “setor”,
geralmente composto por um único profissional, responsável pelo atendimento
de todas as solicitações, que em sua maioria não eram demandas judiciais, mas
sim administrativas, ou simplesmente solicitações diretas de medicamentos.
Setores esses, criados exatamente para prevenir a ocorrência das demandas,
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mas que acabavam por tornar o problema mais enraizado, uma vez que a
simples compra e entrega dos medicamentos, de forma acrítica, em nada se
assemelhava a uma solução. E em outros casos, a ampliação demasiada das
listas de medicamentos (que chegavam a ter mais de 100 itens acrescentados),
e o consequente incremento nos gastos, tudo com o intuito de evitar as
demandas judiciais.
Mas o efeito inverso também foi constatado. Os graves problemas identificados
na gestão da Assistência Farmacêutica, em todos os municípios, são, também,
causas preponderantes das demandas judiciais. A falta de estrutura e recursos
humanos e a deficiência das atividades desenvolvidas cria um cenário em que
as necessidades da população não são atendidas de forma satisfatória, sendo a
falta de medicamentos previstos pelo SUS constante.
Em alguns dos municípios analisados, o número e demandas não parece ser o
grande problema, mas sim a forma como são geridas, o que foi identificado
como o grande fator desestruturante dos serviços. A via administrativa foi
priorizada em todos os municípios, mas não puderam ser notadas as vantagens
proporcionadas por essa medida. Normalmente, esta via permite maior
celeridade no recebimento do medicamento pelo paciente, e evita a demanda
judicial, com as possíveis interferências na gestão da AF. Entretanto, não parece
ser exatamente esse o caso nos municípios visitados. Observou-se que a via
administrativa nada mais é do que uma forma de se fugir das multas implicadas
nas ações judiciais no caso de atrasos na entrega do medicamento. As
iniciativas de estabelecimento de um setor para lidar com as questões não
otimizou o serviço nem favoreceu a gestão da AF. Estes, atuando de maneira
totalmente descolada das demais atividades da AF, limitam-se a receber as
solicitações (sejam elas ações judiciais, ofícios ou solicitações diretas à SMS) e
comprar os medicamentos, invariavelmente nas farmácias privadas do próprio
município.
É necessária a conscientização dos médicos, uma vez que são peças
fundamentais no processo. Estes devem ser sensibilizados no que se refere à
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padronização dos itens pelo Ministério da Saúde, e no que toca à promoção do
uso racional de medicamentos, uma das diretrizes da Política Nacional de
Medicamentos.
Da mesma forma, o Judiciário atuante nos municípios de interior precisa
acompanhar as recomendações do CNJ para julgamento dos pleitos e se dispor
a ouvir os argumentos do executivo, sempre que possível. As normativas da
Assistência Farmacêutica foram elaboradas conforme os preceitos do SUS, e
precisam ser seguidas para que se possa oferecer os medicamentos
necessários de maneira oportuna à população.
A Constituição Federal, em seu artigo 196, dita que a garantia do direito à saúde
deve se dar por meio de políticas sociais e econômicas, para que seja possível
assegurar a universalidade das prestações e preservar a isonomia no
atendimento aos cidadãos.105 Nesse sentido, as listas de medicamento de
fornecimento público deveriam ser respeitadas, uma vez que foram elaboradas
com o respaldo técnico necessário para se assegurar as melhores opções
terapêuticas à população.
Entretanto, a nova configuração da Rename põe em xeque este argumento, uma
vez que deixa de se pautar exclusivamente na essencialidade e prioriza o
financiamento público. Ao assumir a integralidade como um dos princípios
prioritários da política de saúde, deve-se levar em conta a necessária superação
de obstáculos existentes no âmbito do setor saúde. A integralidade segue sendo
uma noção útil para identificar certos valores e características julgadas
desejáveis para o sistema, desde que remeta ao acesso de todos os cidadãos a
procedimentos e insumos para o atendimento de suas necessidades, na baixa,
média e alta complexidade.
Entretanto, no que tange à AF, observou-se, primeiramente, um deslocamento
da noção de integralidade para a oferta irrestrita de todos os serviços e insumos,
baseada em demanda. O sistema, sendo desafiado na sua sustentabilidade e na
sua capacidade de gestão, passa então a desenvolver nova integralidade, uma
‘integralidade regulamentada’, na qual os insumos e serviços ofertados integram
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elencos definidos e predeterminados por pactos políticos do executivo da saúde,
carecendo de critérios de efetividade, fundamentação em premissas éticas,
científicas e de aceitabilidade social, sendo determinados pelas possibilidades
de financiamento.
Quando a CF ajusta o dever de prestar “saúde” ao seu provimento “mediante
políticas sociais e econômicas”, direciona a integralidade para uma vertente
operacional, desafiada pelo panorama exposto acima. A oferta assim imposta
nem sempre é suficiente para suprir as necessidades dos usuários.
A preconizada integralidade regulada pressupõe uma interação democrática de
forma a estabelecer mudanças que contribuam para a melhoria de vida. A
reflexão sobre a volta da ‘integralidade regulamentada’ para a integralidade
regulada é urgente e essencial, visto que a realidade atual a tem configurado
não como um princípio, mas como um problema que opera de maneira contrária
à resolução das prioridades de saúde da população.
A regulamentação da Lei Orgânica pretende contribuir para resolução dos
entraves na efetivação da integralidade, mas esbarra em obstáculos que não
favorecem a realização plena desse ideal. Parece ser necessário o debate sobre
o que, de fato, o SUS pretende ao sustentar o princípio da integralidade e como
esta se dará no plano da AF. A adoção de uma verdadeira relação de
medicamentos

essenciais,

baseada

em

evidências,

com

adesão

dos

prescritores, dos gestores e reconhecida pela população como efetiva e legítima
pode ser uma saída para o impasse atual.
A judicialização do acesso a medicamentos pode ser vista como evidência dos
limites da integralidade regulamentada. A imposição de novos limites pelo
executivo da saúde não resolverá a situação, mas agravará o panorama do
acesso. O conceito dos medicamentos essenciais e a elaboração das listas,
desde 1977 a linha de frente estruturante das políticas nacionais de
medicamentos proposta pela Organização Mundial da Saúde, e que foram
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seguidos pelo Brasil por muitos anos, devem ser restaurados pelo sistema,
fundamentando a integralidade da AF no SUS.
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