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RESUMO 

 

 

O atual modelo do processo de repasse no financiamento do Componente Básico da 
Assistência Farmacêutica (CBAF) pode ser considerado estático, onde seu único 
critério adotado é o per capita/ano. O recurso é repassado considerando o valor de 
R$ 5,58 por habitante e esse valor dividido em 12 parcelas mensais. É notório que um 
país com diversidades e dimensões continentais como o Brasil, possui populações 
com diferentes características e necessidades. Regiões desenvolvidas 
socioeconomicamente, com alto Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), recebem 
os recursos para financiamento do CBAF, sendo observados o mesmo critério e 
modelo para o repasse a regiões com alto Índice de Vulnerabilidade Social (IVS). O 
presente estudo tem por objetivo apresentar novos critérios a serem adotados no 
processo de repasse do CBAF, além de apontar possíveis adequações, como o fim 
da utilização das estimativas das populações 2009 e 2011 do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), afim de reduzir as iniquidades provocadas pelo modelo 
atual. Resultados encontrados e Conclusão. 
 

 

Palavras chave: Assistência Farmacêutica,  Equidade, Financiamento do CBAF, SUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
  

ABSTRACT 

 

 

The current model of the process of transferring the Basic Component of 
Pharmaceutical Assistance (BCPA) can be considered as static, where its only criterion 
is per capita / year. The resource is passed on considering the value of R$ 5.58 per 
inhabitant and this amount divided into 12 monthly installments. It is notorious that a 
country with continental diversity and dimensions such as Brazil has populations with 
different characteristics and needs. Regions developed socioeconomically, with a high 
Human Development Index (HDI), receive the resources for financing the (BCPA), 
observing the same criterion and model for the transfer to regions with high Social 
Vulnerability Index (SVI). The present study aims to present new criteria to be adopted 
in the (BCPA) transfer process, in addition to pointing out possible adjustments, such 
as the end of the use of estimates of the 2009 and 2011 populations of the Brazilian 
Institute of Geography and Statistics (BIGS). In order to reduce the iniquities caused 
by the current model. 
 
Key words: Pharmaceutical Assistance, Equity, BCPA Financing, SUS 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 
O atual modelo do financiamento do Componente Básico da Assistência 

Farmacêutica (CBAF), normatizado pela Portaria de Consolidação n° 6 de 2017 e os 

critérios adotados no repasse da contrapartida federal são objetos desse estudo. 

Segundo (Vieira & Zucchi, p. 2013), a formalização de um primeiro conceito de 

AF no Brasil se deu com a publicação da Política Nacional de Medicamentos (PNM), 

sendo a AF definida como um grupo de atividades relacionadas com o medicamentos, 

cujo objetivo é apoiar as ações de saúde em uma comunidade. (Perini, 2003) destaca 

no interior do sistema de atenção à saúde, “um conjunto de tecnologias que têm por 

objetivo garantir práticas de prevenção, recuperação e alívio das doenças com base 

no uso ou em formas de evitar o uso de medicamentos”. 

A assistência farmacêutica faz parte do direito constitucional à saúde e é 

definida na Resolução nº 338, de 06 de maio de 2004, como: “... o conjunto de ações 

voltadas à promoção, proteção e recuperação da saúde, tanto individual como 

coletiva, tendo o medicamento como insumo essencial e visando o acesso e ao seu 

uso racional“ (CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE, 2004). 

Embora a previsão legal de sua relevância estivesse estabelecida, as ações 

de AF passaram a ter maior importância para os serviços de saúde após a verificação 

de que os gastos com medicamentos eram bastante elevados. Esses gastos não 

estavam somente relacionados com a aquisição de medicamentos, mas também ao 

uso inadequado, o qual aumentava o número de internações hospitalares, 

contribuindo para os altos custos com medicamentos (BRAGA, 2014).  

A estruturação da Assistência Farmacêutica (AF) é um dos grandes desafios 

que se apresentam aos gestores e profissionais do SUS, quer pelos recursos 

financeiros envolvidos como pela necessidade de aperfeiçoamento contínuo com 

busca de novas estratégias no seu gerenciamento (BRASIL, 2007). 

O financiamento do CBAF é tripartite, ou seja, os três entes da federação têm 

a responsabilidade de financiá-lo, adotando como único critério de repasse o 

demográfico, considerando o número de habitantes (per capta/ano) de cada município 

e repassando o valor de referência do ente federativo por habitante. O repasse é 
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realizado em 12 parcelas, tendo atualmente a população do ano de 2016, estimada 

pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) como referência e é 

destinado à aquisição dos medicamentos e insumos constantes nos anexos I e IV da 

Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME). 

É notório também, nos mais diferentes artigos e publicações, que mesmo nos 

países detentores de Sistemas Públicos de Saúde de caráter universal e integral, 

existe a preocupação com o crescente gasto em saúde, tendo como uma das 

principais variáveis o gasto com medicamentos. 

Neste estudo, é realizada uma breve análise sobre os sistemas universais de 

saúde pública do Canadá e Reino Unido, sua relação com o mercado privado e as 

principais diferenças com o Sistema Único de Saúde (SUS). Quais critérios, dentro da 

realidade brasileira poderiam ser adaptados e incorporados para tornar o SUS mais 

eficiente e equânime. 

Seguindo neste raciocínio, a análise contempla enfim o objetivo central deste 

estudo, sugerir critérios de equidade a serem adotados no repasse do financiamento 

do CBAF.  

 

1.1. ORIGENS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO BRASIL E O ATUAL 
MODELO DE FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA 
FARMACÊUTICA 
 

A Assistência Farmacêutica (AF) no Brasil, desde seus primórdios, com a 

criação da Central de Medicamentos (CEME) em 1971, até os dias atuais, sofreu 

relevantes transformações até chegar ao modelo atual, adequando-se à nova 

concepção de saúde pública e AF dos dias atuais. 

Atualmente, as normatizações do financiamento e execução do CBAF estão 

contidas nas Portarias de Consolidação nº 02/2017 e nº 06/2017. Porém, antes de 

dissertar e aprofundar nas normatizações atuais, faz-se necessária uma análise 

histórica da Assistência Farmacêutica (AF) no Brasil para compreendermos o atual 

modelo e o que deve ser aprimorado na busca da equidade e garantia do acesso 

universal aos tratamentos medicamentosos. 

A Constituição Federal de 1988 foi promulgada e consagrou a saúde como 
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dever do Estado e direito de todos. Porém, ainda seria necessária normatizações e 

definições acerca da Política de Saúde Pública, suas fontes de financiamento, além 

de definir uma política específica para a AF. 

 Fazendo uma análise cronológica da AF, nos reportamos ao ano de 1964, num 

cenário politicamente conturbado do nosso país, onde foi editado o Decreto 53.612, 

estabelecendo a primeira lista de medicamentos essenciais – Relação Básica e 

prioritária de Produtos Biológicos e Materiais para uso Farmacêutico Humano e 

Veterinário. 

 Nesse período ainda não havia nenhum entendimento e regulamentação 

acerca da AF, mas o ano de 1971 foi de grande importância neste processo, sendo 

criada a Central de Medicamentos – CEME, através do Decreto 68.806. 

 A CEME tinha o objetivo de garantir à toda população carente brasileira, o 

acesso aos medicamentos essenciais, implementando uma política de apoio à 

pesquisa, desenvolvimento e fortalecimento do sistema produtivo nacional, público e 

privado. Sua fonte de financiamento provinha de convênios celebrados com o Instituto 

Nacional de Assistência Médica e Previdência Social (INAMPS). Com isso, todos os 

medicamentos que eram adquiridos pelo CEME tinham como destino a Rede dos 

Serviços Públicos Ambulatoriais. (OPAS,2005). 

  No ano de 1975, registrando seu pioneirismo, mesmo antes da Organização 

Mundial de Saúde (OMS) elaborar uma lista de medicamentos essenciais, fato 

ocorrido em 1977, foi instituída no Brasil, através da edição da Portaria MPAS Nº 233, 

a sua Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), se constituindo 

como um instrumento de fornecimento de medicamentos prioritários para as unidades 

de saúde.  (PORTELA, LEAL, WERNER, SIMÕES, MEDEIROS, & A.C.D, 2010) 

 No ano de 1987, véspera da promulgação da 7ª Constituição Federal do Brasil, 

foi criado, por iniciativa da CEME, o Programa de Farmácia Básica. Segundo 

(Consendey, et al., 2000) este programa foi implantado em apenas 3.370 dos 4.600 

municípios da época. Sua criação motivada devido às constatações de que a Relação 

de Medicamentos Essenciais – RENAME estava sendo pouco utilizada pelos 

prescritores, além de ser verificado um grande número de medicamentos sendo 

desperdiçados, seja por questões de logística ou ausência de uma programação 

adequada. 
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 Para Bermudez (1995:137) “o módulo de Farmácia Básica pode ser identificado, em 

grande parte, como um instrumento de favorecimento do clientelismo político que contribuiu para a 

distorção da CEME de suas finalidades iniciais e para o quadro de esvaziamento político que 

caracterizou as consecutivas mudanças em sua vinculação institucional”. 

 Sem dúvida nenhuma, na evolução da concepção de saúde pública no Brasil, 

a centralização nas decisões nos processos de aquisição e dispensação dos insumos 

e medicamentos, tornaram o processo ineficiente e alvo de denúncias acerca de 

corrupção na CEME. Além disso, existia uma grande carência aceca da qualificação 

de profissionais que atuavam na gestão e na ponta da AF. A logística também era 

uma variável a evoluir, pois medicamentos eram perdidos devido ao seu 

armazenamento indevido, locais impróprios comprometendo assim a qualidade das 

embalagens e do medicamento em si.  

No serviço público de saúde, a farmácia precisava ser encarada como um 

verdadeiro alicerce para a saúde pública e não poderia continuar funcionando como 

um mero almoxarifado que praticamente só tinha a função de realizar a distribuição 

de medicamentos e insumos. 

O Brasil, com toda sua diversidade biológica, cultural, demográfica, de perfis 

epidemiológicos diversos e de sua dimensão continental não poderia ter a saúde de 

sua população gerida de forma centralizadora, por um órgão que não dispunha da 

capacidade técnica e estrutural adequadas para atender com eficiência todas essas 

variáveis. Amadurecia-se nesse período, a necessidade de se definir normas e 

diretrizes referente à Saúde Pública no Brasil, buscar meios para financiar seu acesso 

e qualificar profissionais e gestores na busca pela eficiência da prestação deste 

serviço. 

 O Programa de Farmácia Básica, que inicialmente visava suprir certa 

quantidade de medicamentos selecionados pela RENAME, para padronizar no âmbito 

nacional os medicamentos utilizados no tratamento de doenças comuns no Brasil, não 

obteve êxito, devido às diversidades regionais, de perfis epidemiológicos e perfis de 

morbidades específicos. Registrou-se novamente falta e excesso de medicamentos 

em diferentes localidades, comprometendo sua eficiência, o que acarretou na extinção 

do programa apenas dois anos após a sua criação. 

O ano de 1988 foi histórico para o Brasil, a chamada Constituição cidadã foi 

promulgada e consagrou o serviço público de saúde como um direito de todos e dever 
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do Estado. “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 

sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e 

ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação.” (BRASIL,1988, p. 154). 

 Começava-se aí a nascer uma nova mentalidade, de que o serviço público de 

saúde deveria ter uma gestão compartilhada e descentralizada, mentalidade essa que 

passaria a influenciar todas as Políticas de Saúde, incluindo-se aí a Assistência 

Farmacêutica. 

 Porém, apesar desse grande avanço, o Sistema Público de Saúde ainda não 

tinha definido as suas normas, diretrizes e fontes de financiamento. Foi então que no 

ano de 1990, foi editada a Lei Orgânica da Saúde (LEI Nº 8080/1990) regulamentando 

o Sistema Único de Saúde (SUS), reafirmando a saúde como dever do Estado, sendo 

este responsável pela formulação e execução de políticas afim de garantir o acesso 

universal e equânime às ações e serviços de saúde. 

 Mesmo com a criação do SUS e a nova mentalidade de gestão descentralizada 

e compartilhada dos serviços de saúde, a AF ainda era gerida e executada pela 

CEME. Nesse período foi extinto o Instituto Nacional de Assistência Médica da 

Previdência Social (INAMPS), o que levou a CEME a realizar os convênios 

diretamente com o Ministério da Saúde (MS), além dos Estados e Municípios da 

federação. 

 Esse modelo ineficiente de centralização na aquisição e distribuição dos 

medicamentos continuou gerando perdas e prejuízos tanto para os cofres públicos 

quanto para a população que continuava carente de uma AF eficiente e que garantisse 

o seu acesso universal, respeitando os princípios da equidade. Foi então que no ano 

de 1997 a CEME foi extinta, através do Decreto 2.283. 

 Com o fim da CEME chegava enfim o momento de se definir, de acordo com 

os princípios doutrinários do SUS, uma nova Assistência Farmacêutica, que 

necessitava de uma política e diretrizes regulamentadas e definidas. Era o momento 

da AF alinhar-se com a nova mentalidade de fazer política pública de saúde, de ter 

suas normas e responsabilidades definidas e divididas pelos gestores das três esferas 

federais, além da participação da sociedade em todo o processo. 

 Foi no ano de 1998, que o MS editou a Portaria GM/MS 3.916 de 30 de outubro, 
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definido a Política Nacional de Medicamentos (PNM), que teve como objetivo garantir 

segurança, eficácia e qualidade dos medicamentos, além do seu uso racional e o 

acesso da população aos chamados medicamentos essenciais. Enfim, a AF teve suas 

funções e finalidades normatizadas dentro do SUS, o MS iniciava a implementação da 

nova política com a edição da Portaria supracitada, além de incluir o abastecimento 

de medicamentos com base na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais 

(RENAME). 

 Questões que antes não eram relevantes na prestação da AF, realizadas de 

forma centralizada pela CEME, passaram a ser essenciais na AF, como a 

preocupação com o controle e qualidade dos medicamentos, qualidade, conservação, 

eficácia terapêutica e seu uso racional. 

 Em virtude dessa nova concepção, neste mesmo ano, foi criada a Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) que tem como uma de suas principais 

finalidades garantir condições para a segurança e qualidade dos medicamentos 

consumidos no país. 

 Já em 2004, foi publicada a Resolução 338/2004 que aprovou a Política 

Nacional da Assistência Farmacêutica (PNAF), que entre outras questões, inseriu a 

garantia do acesso, a manutenção da AF nos diferentes níveis de atenção e a sua 

qualificação em eixos estratégicos. 

 Sob a ótica do financiamento da AF no Brasil, a figura da CEME regulava o 

mercado farmacêutico. Mas a partir dos primeiros anos da década de 90, com o início 

das gestões descentralizadas no SUS, o mercado farmacêutico aumentou 

excessivamente o preço dos medicamentos. Ocorreram intervenções governamentais 

no mercado no sentido de congelar os preços e amenizar a exclusão das pessoas ao 

acesso de medicamento, mas sem condições de manter esse congelamento, além do 

fato de que a CEME enfrentava denúncias de corrupção, lobbys dos grandes 

laboratórios privados, os preços foram novamente liberados. Era a receita perfeita 

para a hecatombe social no que se refere ao acesso da população aos medicamentos. 

(Saúde B. M., 2004) 

 O fim da CEME e de sua cultura centralizadora dava lugar a uma nova 

mentalidade, a gestão descentralizada, de responsabilidade tripartite, com a 

participação de toda a sociedade no debate para o desenvolvimento do SUS e da AF. 
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 Porém, a definição da fonte de financiamento da AF ainda não estava 

normatizada. O novo milênio iniciava-se com o Brasil e sua jovem democracia 

amadurecendo, no sentido da participação da sociedade nos processos decisórios e 

da formulação de políticas públicas sociais. 

 A CF/1988 determinou que a saúde é dever do Estado e direito de todos, 

porém, nosso país enfrentava há décadas um período de recessão econômica que 

influía diretamente na definição de dotações orçamentárias para a execução das 

diversas políticas públicas. A saúde como direito de todos, devendo garantir o acesso 

universal para qualquer cidadão, devendo ser garantida a integralidade da assistência, 

tratar os desiguais de acordo com sua desigualdade, afim de reduzir ao máximo essas 

diferenças, precisava, mais do que nunca, estabelecer normas e diretrizes que 

determinassem as fontes para o financiamento da Assistência Farmacêutica no Brasil.  

 Em 1999, foi publicada a Portaria GM/MS 176, que pela primeira vez na história 

da saúde pública do Brasil, regulamentou uma linha de financiamento para a AF 

denominada Incentivo à Assistência Farmacêutica Básica (IAFB), já com o 

direcionamento acerca das Pactuações nas Comissões Intergestores Bipartite (CIB) 

no gerenciamento e gestão desta assistência. 

 Já amparado nos princípios e diretrizes do SUS, o financiamento da AF passa 

a ter sua gestão descentralizada, sob a responsabilidade das três esferas de governo 

e contando com a participação da sociedade, pactuando todas as decisões. 

 Na ocasião, o MS apresentou à Comissão Intergestores Tripartite (CIT), a 

proposta de R$ 2,00 por habitante/ano, repassando R$ 1,00 per capita/ano de 

contrapartida federal e no mínimo R$ 1,00 per capita/ano a ser pactuada em CIB pelos 

gestores estaduais e municipais acerca de suas contrapartidas. 

 Esse modelo pactuado perdurou até o ano de 2007, quando foi editada e 

publicada pelo MS a Portaria GM/MS 204/2007, consagrando a responsabilidade 

compartilhada das três esferas federais no financiamento da AF e sua execução 

descentralizada, cujos recursos passaram a ser repassados pelo Fundo Nacional de 

Saúde aos respectivos Fundos Estaduais e Municipais de Saúde, as chamadas 

transferências fundo a fundo. 

 Essa mesma Portaria organizou a alocação dos recursos federais no âmbito da 

AF em forma de blocos. Os programas que já existiam foram inseridos e classificados 



21 
  

nestes blocos afim de garantir o “carimbo” das despesas e facilitando a execução 

financeira para os gestores estaduais e municipais. 

 Dessa forma, a divisão do financiamento da AF ficou configurado na seguinte 

maneira: 

 Componente Básico: Destinado à aquisição de medicamentos e insumos, 

incluindo-se aqueles relacionados a agravos e programas de saúde específicos 

no âmbito da atenção básica. 

 Componente Estratégico: Financia as ações da AF no controle de endemias, 

antirretrovirais do programa DST/Aids, sangue e hemoderivados, 

imunobiológicos, cuja aquisição e distribuição são realizadas pelo MS. 

 Componente Especializado: Destinado a garantir a integralidade do tratamento 

medicamentoso em nível ambulatorial. 

Foco central desse estudo, o financiamento do Componente Básico da 

Assistência Farmacêutica (CBAF) destina a aquisição de medicamentos e insumos, 

constantes nos anexos I e IV da Relação de Medicamentos Essenciais (RENAME) 

vigente.  

Em 24 de dezembro de 2007 foi publicada a Portaria Nº 3.237 que aprovava as 

normas de execução e de financiamento da assistência farmacêutica na atenção 

básica em saúde. Esta Portaria foi revogada pela PRT GM/MS nº 2.982 de 26 de 

novembro de 2009. 

Além de manter o modelo de execução e financiamento anteriormente 

estabelecidos, foi elencado a relação de medicamentos e insumos da RENAME 

vinculados a este componente. Ficou também estabelecido que os gestores estaduais 

e municipais passariam a ter autonomia para definir seu elenco estadual de 

medicamentos, respeitando as diferenças e perfis epidemiológicos de cada região. 

Assim, a portaria supracitada, que estabeleceu a gestão descentralizada do 

CBAF, de responsabilidade tripartite, onde a execução do recurso passou a ser 

atribuição das esferas estaduais e/ou municipais, definiu que os valores a serem 

aplicados no financiamento do CBAF por cada esfera, corresponderia a: 

 R$ 5,10 por habitante/ano, referente à contrapartida federal, repassada pelo 

MS; 
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 R$ 1,86 por habitante/ano, referente à contrapartida estadual; 

 R$ 1.86 por habitante/ano, referente à contrapartida municipal. 

Os repasses do CBAF eram realizados mensalmente, sempre na categoria fundo 

a fundo, em parcelas de 1/12 avos. 

A Portaria GM/MS nº 4.217/2010 também manteve o atual formato do modelo de 

financiamento e execução do CBAF, além de permitir que fossem investidos 15% dos 

recursos anuais estaduais, municipais e do Distrito Federal para estrutura física das 

Farmácias do SUS no âmbito da Atenção Básica. 

No ano de 2013, gestores das três esferas pactuaram em CIT, as normas e 

diretrizes da Portaria GM/MS nº 1.555/2013 que “dispõe sobre as normas de 

financiamento e de execução do Componente Básico da Assistência Farmacêutica no âmbito 

do Sistema Único de Saúde (SUS)”, revogando a Portaria GM/MS nº 4.217/2010. 

As diretrizes sobre a gestão descentralizada e responsabilidade tripartite no 

financiamento do CBAF foram preservadas, porém a aplicação mínima para cada para 

cada ente da federação, para aquisição de medicamentos e insumos, foi atualizada 

para: 

 União: R$ 5,10 por habitante/ano; 

 Estados: R$ 2,36 por habitante/ano; 

 Municípios: R$ 2,36 por habitante/ano. 

As parcelas continuaram sendo repassadas, na categoria fundo a fundo, 

correspondentes a 1/12 avos do valor total anual. A população base para fins de 

repasse era a estimada pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) do ano de 2011, e, de acordo com seu parágrafo 4º do art. 3º da Portaria 

GM/MS nº 1.555, de 30 de julho de 2013:  

para evitar a redução no custeio deste Componente, os 
municípios que tiveram a população reduzida nos termos do 
IBGE 2011 em relação à população estimada nos termos do 
Censo IBGE 2009 terão os recursos federais, estaduais e 
municipais alocados de acordo com a estimativa do Censo IBGE 
2009. 

 

Registra-se que, no que se refere às ações e serviços para o fornecimento dos 

medicamentos no âmbito da Atenção Básica em Saúde, conforme preconiza a portaria 
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supracitada, a execução é descentralizada, sendo de responsabilidade dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios, a seleção, programação, aquisição, 

armazenamento, controle de estoque e prazos de validade, distribuição e dispensação 

dos medicamentos e insumos do CBAF, constantes nos anexos I e IV da RENAME 

vigente, conforme pactuação nas respectivas CIBs. 

O MS adquire de forma centralizada os medicamentos e insumos do Programa 

Saúde da Mulher, além das Insulinas NPH e Regular, que são distribuídos para as 

Secretarias Estaduais de Saúde, as quais são responsáveis pela distribuição aos 

Municípios. 

Além do exposto, o MS mantém estoque estratégico permanente de 

medicamentos e insumos estratégicos, para atendimento emergencial aos estados e 

municípios acometidos por desastres naturais de acordo com os princípios e diretrizes 

do SUS, conforme definido na Portaria nº 2.365/2012, que “Define a composição do kit 

de medicamentos e insumos estratégicos a ser encaminhado pelo Ministério da Saúde para 

a assistência farmacêutica às Unidades da Federação atingidas por desastres de origem 

natural associados a chuvas, ventos e granizo e define os respectivos fluxos de solicitação e 

envio”. 

Na vigência da Portaria 1.555/2013, o MS recebeu alguns questionamentos, 

como da Controladoria Geral da União – CGU e da Confederação Nacional dos 

Municípios – CNM, acerca do engessamento desse sistema de financiamento, a perda 

de poder aquisitivo no financiamento do CBAF, além de ausência de critérios de 

equidade no repasse. As principais críticas discorriam sobre a forma de repasse per 

capita, considerando populações dos anos de 2009 ou 2011, ignorando o crescimento 

populacional na maioria esmagadora dos municípios brasileiros nos anos 

subsequentes. Outra questão está na ausência de reajuste da aplicação mínima das 

contrapartidas federal, estadual e municipal, deixando assim de se considerar a perda 

do poder aquisitivo dos gestores da AF frente aos reajustes praticados pelos 

laboratórios privados e do mercado. 

Em 30 de março de 2017 ocorreu a 3ª Reunião Ordinária da Comissão 

Intergestores Tripartite (CIT), onde foi pactuada a extinção do custeio da modalidade 

da Rede Própria do Programa Farmácia Popular do Brasil. A partir dessa decisão, o 

MS ampliou os recursos destinados a estados e municípios para a compra de 

medicamentos e insumos do CBAF. 
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Foi então que o MS publicou a Portaria nº 2.001/GM/MS que alterou a Portaria 

nº 1.555/2013 no seu Inciso I do Art. 3º e § 2º e § 4º do mesmo artigo. Em síntese, o 

valor da Contrapartida Federal passou de R$ 5,10 para R$ 5,58 e passou-se a 

considerar também a população estimada IBGE 2016 dentre as populações IBGE 

2009 e 2011 como referência para o processo de repasse do CBAF. 
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2. OBJETIVOS 

 
2.1 OBJETIVO GERAL 
 
 

Propor critérios de equidade a serem adotados no repasse do financiamento 

do Componente Básico da Assistência Farmacêutica. 

 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

 Analisar os Sistemas de Saúde Públicos e Universais do Reino Unido e Canadá, 

buscando identificar critérios e experiências exitosas que possam vir a ser 

adotados na saúde pública brasileira. 

 Apontar as inequidades geradas pelo atual modelo de financiamento do 

Componente Básico da Assistência Farmacêutica. 
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3. ASPECTOS METODOÓLIGOS 
 

 
Para dar conta do objetivo de propor critérios de equidade no financiamento do 

CBAF, a metodologia deste estudo teve uma abordagem quali-quantitativa. Estudo foi 

de caráter exploratório, usualmente, é desenvolvido em áreas na qual há pouco 

conhecimento acumulado e sistematizado (VERGARA, 2000). 

A coleta de dados foi realizada através de consultas às Portarias vigentes, 

legislações, artigos científicos e sites especializados como o Fundo Nacional de 

Saúde e a Sala de Apoio à Gestão Estratégica do Ministério da Saúde. Na primeira 

etapa realizou-se uma análise documental histórica do financiamento do Componente 

Básico da Assistência Farmacêutica. Também, revisou-se o conceito de Assistência 

Farmacêutica, sua constituição, visando garantir o acesso da população aos 

medicamentos essenciais, promovendo seu uso racional, analisando os impactos com 

a edição da Política Nacional de Medicamentos (Brasil, 1998), da Política Nacional de 

Assistência Farmacêutica (Brasil, Resolução nº 338, 2004) e suas formas de 

financiamento. 

No que tange à análise documental, foram analisados os processos de repasse 

de recursos no financiamento da contrapartida federal do CBAF aos Fundos Estaduais 

e Municipais de Saúde, suas legislações e normatizações, como a Lei 8080 que 

dispõe sobre as condições para a promoção, proteção recuperação da saúde, a 

organização e o funcionamento dos serviços correspondentes (BRASIL L. 8., 1990), 

a Lei Complementar 141 (BRASIL L. C., 2012), portarias, resoluções. 

Inicialmente, para ampliar a sensibilidade da busca os artigos foram 

selecionados, através de consulta ao DeCS — Descritores em Ciências da Saúde —

os descritores que permitiram localizar nas bases de dados os estudos associados ao 

tema de pesquisa sobre os critérios de equidade no repasse do CBAF. O DeCS 

corresponde a um vocabulário estruturado e trilíngue (português, espanhol e inglês), 

baseado em coleções de termos, que serve como uma linguagem única para indexar, 

pesquisar e recuperar informações, facilitando o acesso às produções científicas 

desenvolvidas em diferentes partes do planeta, uma vez que atua como uma espécie 

de filtro entre a linguagem utilizada pelo autor e a terminologia da área (PELLIZZON, 

2004). 
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Após a definição dos descritores de pesquisa, os mesmos foram combinados 

pelo operador booleano AND, para estruturar a estratégia de busca. Depois, foram 

realizadas consultas às bases de dados eletrônicas Scientific Electronic Library 

Online (SciELO) e Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) acerca de estudos que 

abordem os critérios de repasse do CBAF. 

Após a identificação dos resultados dessas bases de dados, foi realizada a 

seleção das produções científicas elegíveis. Primordialmente, os títulos, objetivos e 

resumos de cada estudo identificado foram lidos e avaliados, a partir dos critérios 

de inclusão e exclusão a serem definidos, considerando o tema deste estudo.  

Como critério de inclusão definiu-se artigos publicados em revistas 

científicas, escritos nos idiomas português, inglês e espanhol, considerados com 

qualidade metodológica e relevância do estudo, com disponibilidade de acesso ao 

texto integral online e gratuito, publicados no período entre 2013 e 2018. Apesar do 

atual modelo de financiamento e execução do CBAF ter sido normatizado com a 

publicação da Portaria GM 3.237/2007, a escolha por esse intervalo de tempo se 

justifica em virtude da publicação da Portaria GM/MS 1.555/2013 que estabeleceu 

o valor de referência das contrapartidas federais/estaduais/municipais utilizadas 

durante esse hiato temporal, além da utilização de estimativas populacionais de 

diferentes anos.  

Outra variável que merece destaque nesta escolha foi o hiato temporal até a 

realização da atualização monetária no valor da contrapartida federal no 

financiamento do CBAF, normatizada com a publicação da Portaria GM/MS 

2.001/2017, além de passar a considerar a estimativa da população do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, do ano de 2016, como referência no 

financiamento do CBAF.  
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

4.1. ANÁLISE DO FINANCIAMENTO NO SISTEMA DE CUIDADOS DE SAÚDE DO 

CANADÁ 

 

 O Canadá, maior país do Continente Americano e o segundo maior do mundo, 

é um dos países mais desenvolvidos e com um altíssimo índice de qualidade de vida. 

Composto por 10 províncias e três territórios, possui um sistema de governo 

Parlamentarista e uma monarquia constitucional, tendo o inglês e francês como 

idiomas oficiais. 

 O Sistema de cuidados de saúde do Canadá, conhecido como Medicare, é um 

sistema federal que divide responsabilidades entre o governo federal, as forças 

armadas, a Royal Canadian Mounted Police e as províncias. No Canadá, ao invés de 

um Sistema Nacional de Saúde, existem 10 provinciais e 3 territoriais, tendo o governo 

como único pagador. Apesar dos vários sistemas, todos adotam os princípios federais 

da Universalização, integralidade e gestão pública. 

 Apesar da responsabilidade descentralizada da Saúde no Canadá, o Governo 

Federal exerce o papel determinante na organização de todo o Sistema, através da 

sua capacidade de arrecadação de impostos, financia os serviços médicos e 

hospitalares, tendo como princípio que todos os canadenses têm direitos iguais à 

assistência à saúde e que é reponsabilidade do governo federal garantir condições 

básicas de acesso para todos os cidadãos. Um dos princípios que inspiraram o 

Sistema Único de Saúde brasileiro. 

 Conforme (DUSSAULT, 1995) desde 1970, o atendimento médico-hospitalar é 

acessível a toda população canadense, sem nenhuma contribuição financeira direta. 

Os serviços hospitalares são prestados por estabelecimentos públicos autônomos, 

dotados de orçamento global pelo Ministério da Saúde e Serviços Sociais (MSSS) e 

administrados por gestores de carreira nomeados pelo Conselho de Administração 

que existe em cada hospital.  

 De acordo com a publicação do Sistema de Cuidados de Saúde do Canadá 

(Canada, 1999), o papel do Governo Federal na assistência médica envolve a fixação 

e administração de princípios ou normas nacionais do sistema de assistência médica.  
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 Os princípios do “Medicare” são: 

- Administração Pública: o plano de seguro de saúde de uma província deve 

ser administrado e operado, numa base não lucrativa, por um órgão público 

responsável perante o governo provincial; 

- Abrangência: o plano deverá segurar todos os serviços clinicamente 

necessários prestados por médicos e hospitais. Os serviços hospitalares segurados 

incluem o tratamento dos doentes internados em enfermarias (a não ser que seja 

clinicamente necessário o alojamento em quartos privados ou semiprivados), os 

medicamentos, os suprimentos e as análises de diagnose, bem como uma ampla 

gama de serviços hospitalares a pacientes ambulatoriais. A assistência em casos 

crônicos também é segurada, embora possa ser exigido algum pagamento extra, em 

relação a custos de alojamento, aos pacientes que se encontrem mais ou menos em 

residência permanente na instituição; 

- Universalidade: o plano deve conferir o direito a toda a população segurada 

(ou seja, os residentes admissíveis) aos serviços de saúde segurados, segundo 

termos e condições uniformes; 

- Acessibilidade: segundo termos e condições uniformes, o plano deve 

dispensar, sem entraves, um justo acesso aos serviços médico-hospitalares 

segurados, inclusive encargos adicionais aos pacientes segurados por serviços 

segurados. Ninguém pode ser discriminado em termos de atendimento, idade, estado 

de saúde, etc; e 

- Transferibilidade: os residentes continuam a ter direito à cobertura se 

mudarem para outra província ou quando em viagem no Canadá ou no estrangeiro. 

Todas as províncias impõem certos limites à cobertura dos serviços prestados fora do 

Canadá, e poderão exigir aprovação prévia para serviços fora da província que não 

sejam casos de emergência. 

 O Canadá, assim como os demais países que adotam o sistema universal de 

saúde, tem o desafio de manter a universalidade do sistema diante de uma demanda 

crescente e recursos finitos. A grande diferença está na eficácia da aplicação dos seus 

recursos em saúde. 

 Mesmo com a crescente demanda dos serviços de saúde e os recursos finitos 

do sistema, o Canadá preserva a universalidade do seu sistema de saúde, evitando o 
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surgimento de um cenário onde a provisão de serviços se faria em função da 

capacidade de pagamento e não da necessidade dos usuários. Diferentemente do 

que ocorre no Brasil, o aumento das demandas e custos de saúde não usadas como 

justificativa para sacrificar a Universalização do seu “Medicare”. 

 Apesar da manutenção do financiamento do seu serviço de saúde e do seu 

caráter universal, o Canada Health Act utiliza o mercado privado, de forma residual 

para cobrir custos indiretos, como hotelaria, livre escolha de médicos e tratamento 

odontológico por exemplo. Os pacientes podem ser atendidos em consultórios 

particulares, por médicos que não fazem parte do sistema público de saúde, mas que 

terão suas despesas pagas pelo programa público universal financiado por impostos 

ou contribuições, baseado em controles orçamentários regionalizados. 

Apesar do SUS observar vários princípios do Sistema de Cuidados de Saúde 

do Canadá, o país em questão está muito à frente do Brasil, seja na prestação do seu 

serviço público de saúde, como no seu desenvolvimento socioeconômico. 

Assim como no Brasil, no Canadá existe o debate constante sobre a viabilidade 

da manutenção do seu sistema universal de saúde. Gestores e autoridades locais 

constantemente trazem o debate sobre a necessidade de realizar uma reforma no seu 

sistema público de saúde, abrindo espaço para a participação do mercado, pois 

consideram os aumentos dos gastos gerais em saúde como insustentáveis pelo fato 

desses gastos serem responsáveis por uma parcela cada vez maior dos gastos do 

governo. Porém, diferentemente do Brasil, o Canadá possui uma sólida e crescente 

economia. 

A visão de que os gastos com saúde aumentam mais que o crescimento 

econômico e que a inflação está correta, porém, a diferença entre os gastos com 

saúde e o crescimento econômico no Canadá são menores do que muitos imaginam. 

De acordo com (Dallah, 2007), os gastos em saúde representaram 7% do PIB do 

Canadá em 1970 e 9,9% em 2004. Ao contrário da crença popular, a maior parte do 

aumento ocorreu na primeira metade dos últimos 35 anos. Aumentos semelhantes 

ocorreram em outros países e, em muitos casos, foram ainda maiores do que no 

Canadá. Por exemplo, os gastos com saúde na Espanha foram de 3,5% do PIB em 

1970 e de 8,1% em 2004; nos Estados Unidos, os números correspondentes foram 

de 7% e 15,3%. 
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 No exemplo do Canadá, o Sistema Público e Universal de Saúde é viável e 

também tem condições de aumentar esses gastos, pois o país apresenta um 

crescimento constante na sua economia, e este crescimento permite que a 

capacidade média canadense de compra de bens e serviços não relacionados à saúde 

não seja reduzida. 

 Seguindo o raciocínio de (Dallah, 2007), imaginando um país onde os gastos 

em saúde são de US $ 1 per capita e o PIB é de US $ 100 per capita. Se, ao longo de 

50 anos, os gastos com assistência médica aumentarem 100 vezes, para US $ 100, 

e o PIB aumentar 10 vezes, para US $ 1000, a quantidade de dinheiro restante para 

gastos não relacionados à saúde aumentou de US $ 99 para US $ 900. Em outras 

palavras, os cidadãos desse país imaginário teriam visto seus gastos com saúde 

aumentarem de 1% do PIB para 10% do PIB e ainda teriam quase 10 vezes mais 

dinheiro para os gastos não relacionados à saúde. Parece um fenômeno econômico 

surreal para a realidade brasileira mas muito viável em economias desenvolvidas 

como a do Canadá. 

O Canadian Health Act obedece a uma estrutura federativa, sendo o município  

responsável pela prestação do serviço em saúde tendo o Estado sendo seu pagador. 

A tabela 1, tendo como base relatórios com informações compiladas do Banco 

mundial, demonstra a evolução dos gastos em saúde em comparação com o PIB, 

além da comparação do gasto total da despesa pública também em relação ao PIB. 

(Vieira Teixeira, Albenes de M. Cruz, & Azevedo, 2016). 
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Tabela 1 – Despesas com saúde, entre 2008 a 2013, no Canadá 

Países 

Despesas com Saúde 

2008 2010 2013 

% do PIB* 
Despesa 
Pública ** % 
PIB 

% do 
PIB 

Despesa 
Pública % 
PIB 

% do 
PIB 

Despesa 
Pública % 
PIB 

Canadá 9,8 69,5 11,3 70,5 10,9 69,8 

Brasil 8,4 44 9 47 9,7 48,2 

Fonte: THE THE WORLD BANK. World development indicators 2011. Washington, DC, 2011. 
Disponível em: 
<http://siteresources.worldbank.org/DATASTATISTICS/Resources/wdi_ebook.pdf#page=1&zoom=a
uto,1065,797>. Acesso em: 25 jan. 2018; THE WORLD BANK. World development indicators 2012. 
Washington, DC, 2012. Disponível em: 
http://documents.worldbank.org/curated/pt/553131468163740875/World-development-
indicators-2012. Acesso em: 25 abr. 2018; THE WORLD BANK. World development indicators 2015: 
online tables. Washington, DC, 2015. Disponível em: 
https://www.ab.gov.tr/files/ardb/evt/1_avrupa_birligi/1_6_raporlar/1_3_diger/economy/World_D
evelopment_Indicators_2015.pdf. Acesso em: 25 abr. 2018. Notas: *Gastos totais em saúde 
representados no PIB.**Gastos públicos em saúde sobre o percentual de gastos totais 
representados no PIB. 

  

 Como é possível observar, apesar do aumento do valor dos gastos em saúde 

no Canadá, quando comparado com o índice do PIB do país, verifica-se uma 

manutenção de uma média nos gastos, o que de certa forma ratifica a viabilidade e 

eficiência do Canadian Health Act. No caso do Brasil, além da ineficiência na aplicação 

dos recursos, notamos um crescente aumento nas despesas com saúde e da despesa 

pública como um todo. 

No contexto do Sistema Público de Saúde canadense, o desenvolvimento da 

Assistência Farmacêutica no Canadá encontrou um campo mais fértil e menos árduo 

para se desenvolver, ao ser comparado com o Brasil. Assim como todo seu Sistema 

de Saúde, a Assistência Farmacêutica no Canadá também é uma referência mundial, 

que vem sendo implantada e desenvolvida há mais de uma década, além de 

reconhecer a figura do Farmacêutico como profissional essencial na área da saúde 

(MENEZES, 2000). 

 A Assistência Farmacêutica Canadense é regulamentada tanto por órgãos 

provinciais quanto por atos nacionais, normatizando a dispensação de medicamentos, 

análise da prescrição, seleção do produto, estoque e bula dos medicamentos. 

Registra-se que o Farmacêutico no Canadá tem a atribuição de realizar a manutenção 

do perfil medicamentoso das drogas, mas não realiza interpretação das mesmas. 
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 Apesar do Estado participar da gestão da Assistência Farmacêutica no país, 

essa assistência é descentralizada, as províncias custeiam integralmente os 

hemoderivados, vacinas e medicamentos ministrados nos hospitais e ambulatórios. 

Fora desse cenário, o Sistema Público participa do financiamento da assistência, 

participando em média com 50% das necessidades de medicamentos da população, 

sendo o restante coberto pelos seguros privados ou pelos próprios usuários. 

 A exemplo de muitos países, o Canadá apresenta um crescente aumento nos 

seus índices de despesa com medicamentos. Os medicamentos tornaram-se o 

elemento mais inflacionário do sistema de saúde. As despesas canadenses com 

medicamentos dispensados mediante receita médica e de venda livre atingiram 27,5 

bilhões de dólares canadenses em 2007, representando 17% do total de todos os seus 

gastos em saúde.  (Saúde B. C., 2009),  

 Outro ponto a se comparar com o Brasil, apesar da existência da Relação 

Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), muitos profissionais de saúde e 

principalmente, a população em geral, desconhece sua existência. No Canadá 

existem listas de medicamentos incluídos no sistema de Saúde e toda a sociedade 

sabe quais são, tornando-a assim, de extrema relevância no sentido de o usuário 

saber o que vai ser fornecido pelo sistema. 

 Exemplo a ser seguido, o Canadá possui uma Atenção Primária à Saúde sólida 

e eficiente, obtendo os melhores resultados nos níveis de saúde que a população 

almeja, graças a sua organização e desempenho. 

 O Canadá, consegue, apesar das adversidades impostas pelo mercado, 

manter o equilíbrio entre os princípios da universalidade, equidade e integralidade, 

através de seu sistema público financiado pelo Estado e pela quotização social, 

tornando possível o controle dos seus custos em saúde, oferecendo assim um 

Sistema à altura das expectativas da população. 

 O debate sobre os gastos e a viabilidade da manutenção de um Sistema 

Universal de Saúde é inevitável e necessário, inclusive para cada vez mais construir 

embasamentos reais e evitar seu desmantelamento frente aos interesses do Mercado. 

No Canadá, apesar do seu auto índice de desenvolvimento, não diminui sua ânsia 

pela busca contínua da eficiência de seus sistemas de serviços públicos, eliminando 

os serviços ineficazes e a má utilização dos seus finitos recursos, afim de garantir o 

bem estar socioeconômico de sua população, esse talvez seja o grande exemplo a 

ser seguido pelo Brasil.  
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4.2. ANÁLISE DO FINANCIAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE BRITÂNICO – 

NATIONAL HEALTH SYSTEM 

 

 O Reino Unido é formado pela união política dos países Escócia, Inglaterra, 

Irlanda do Norte e País de Gales. O regime de governo é o Parlamentarista, e sua 

sede é localizada em Londres e por sua tradicional Monarquia constitucional. 

 O Sistema Britânico foi o principal modelo inspirador na consolidação e 

normatização do Sistema Único de Saúde no Brasil. O fortalecimento da Atenção 

Primária e a redução das desigualdades são estratégias e princípios do sistema 

britânico adotados pelo SUS em todo seu processo de consolidação. 

 Segundo (Middleton, 2017), no Reino Unido, a saúde pública é uma 

responsabilidade delegada de cada uma das quatro nações. O Departamento de 

Saúde (DH) é o departamento ministerial de saúde do governo. 

 O sistema britânico de saúde surgiu no período pós segunda guerra mundial, 

mais especificamente em 1948, num cenário de desolação na Europa. O sistema, 

desde sua concepção já se baseava nos princípios da equidade e integralidade, porém 

não havia cobertura para os tratamentos odontológicos, oftalmológicos e dispensação 

de medicamentos. Já nessa época, se adotava o critério per capita para alocação de 

recursos financeiros, porém considerando os fatores demográficos e epidemiológicos 

como critérios no repasse. 

 Esse cenário inicial era um período de reconstrução da Europa, onde a 

população exigia do governo o mínimo de bem-estar social, como renda, educação e 

principalmente saúde, propiciando assim o surgimento do Welfare State, a 

transformação do Estado a partir das suas estruturas, visando minimizar as 

dificuldades individuais e coletivas enfrentadas pela sua população. 

 Com o passar dos anos, assim como aconteceu no Canadá, começaram os 

questionamentos acerca da viabilidade da manutenção de um Sistema de Saúde 

Universal, devido ao crescente aumento nos custos do sistema. Tal debate ganha 

forma num cenário de crise e pouco crescimento da economia. 

 Esse cenário da política inglesa definiu a tendência da reforma do Partido 

Conservador, liderado pela “Dama de Ferro” Margareth Thatcher que defendia a maior 

participação do mercado e a diminuição dos investimentos públicos no NHS. 

A Reforma Conservadora aconteceu em 1991, onde o governo inglês, 

comprometido com os princípios do mercado, propôs uma série de medidas liberais, 
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como reforma administrativa, privatizações, além da reforma no NHS, baseada no 

White Paper Working for Patients de 1989, no qual se identificavam défcits no 

financiamento e queda da qualidade do atendimento (Tanaka & Oliveira, 2007). 

 Em 1997, após 18 anos de governo do Partido Conservador, o Partido 

Trabalhista vencia as eleições e apresentava a chamada “Reforma da Reforma”. 

Porém, ao contrário da opinião dos conservadores e do mercado, o seu caráter 

Universal foi reafirmado e mantido, além de reverter a política de cortes progressivos 

praticados pelos conservadores que levaram à deterioração do NHS. A grande 

novidade nesta reforma foi considerar o monitoramento do desempenho do sistema 

como fator imprescindível na sua avaliação, criando assim, os Padrões Nacionais de 

Serviços (National Service Framework), além da criação do National Institute for 

Clinical Excellence, afim de padronizar protocolos clínicos, garantindo maior qualidade 

e efetividade nos processos. 

 Assim como o SUS e o Canadian Health Act, o NHS também convive com o 

setor privado, porém o objetivo dessa “convivência” é fortalecer o NHS, onde é 

utilizada a estrutura do setor privado nas operações de rotina, tendo o estado como 

pagador das despesas, conforme exemplificado na figura abaixo. 

 A maior parte do financiamento do NHS vem do setor público, como impostos 

e contribuições do Sistema de Seguridade Social. Assim como no Canadá, a 

economia inglesa é sólida, desenvolvida e seu crescimento garante a viabilidade da 

manutenção do seu sistema universal.  

 Na tabela 2, são comparadas as variações percentuais dos gastos em saúde 

do NHS em relação ao PIB do Reino Unido, além do percentual do total de despesas 

públicas. A exemplo do que foi feito no capítulo anterior, os dados serão comparados 

com os índices brasileiros, também detentor de um sistema público e universal de 

saúde. 
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TABELA 2 - Despesas com saúde, entre 2008 a 2013, no Reino Unido 

Países 

Despesas com Saúde 

2008 2010 2013 

% do 
PIB* 

Despesa 
Pública ** % 
PIB 

% do 
PIB 

Despesa 
Pública % 
PIB 

% do 
PIB 

Despesa 
Pública % 
PIB 

Reino Unido 8,7 82,6 9,3 83,9 9,1 83,5 

Brasil 8,4 44 9 47 9,7 48,2 

Fonte: THE THE WORLD BANK. World development indicators 2011. Washington, DC, 2011. 
Disponível em: 
<http://siteresources.worldbank.org/DATASTATISTICS/Resources/wdi_ebook.pdf#page=1&zoom=a
uto,1065,797>. Acesso em: 25 jan. 2018; THE WORLD BANK. World development indicators 2012. 
Washington, DC, 2012. Disponível em: 
http://documents.worldbank.org/curated/pt/553131468163740875/World-development-
indicators-2012. Acesso em: 25 abr. 2018; THE WORLD BANK. World development indicators 2015: 
online tables. Washington, DC, 2015. Disponível em: 
https://www.ab.gov.tr/files/ardb/evt/1_avrupa_birligi/1_6_raporlar/1_3_diger/economy/World_D
evelopment_Indicators_2015.pdf. Acesso em: 25 abr. 2018. Notas: *Gastos totais em saúde 
representados no PIB.**Gastos públicos em saúde sobre o percentual de gastos totais 
representados no PIB. 

 

 A variação dos índices de gastos em saúde no PIB do Reino Unido registrou 

tímidas oscilações, assim como os gastos totais com despesa pública. Novamente, a 

eficiência da alocação dos recursos públicos, um sólido e definido sistema de 

arrecadação, garantem a viabilidade do sistema. 

 O grande segredo do sucesso do mais antigo Sistema Público Universal de 

Saúde do mundo é sua sólida Saúde Básica. Diferente do que ocorre no Brasil, onde 

médicos como clínicos gerais e de família são pouco valorizados, no Reino Unido, 

esses profissionais que recebem o nome de General Practitioners (GP) e são a porta 

de entrada no National Health System. Existem mais de 65 mil médicos registrados 

como GP, tanto no sistema público de saúde como também no privado, sendo que 

61% atendem no setor público, onde a maioria esmagadora da população busca seu 

atendimento, mesmo as de alto poder aquisitivo. 

 No sistema britânico, o paciente sempre tem seu primeiro atendimento pelo GP 

para que depois, caso haja necessidade, seja encaminhado para o especialista 

adequado, como cardiologista por exemplo. O mesmo procedimento é adotado ao 

paciente que possua um seguro de saúde. Primeiro ele é atendido por um GP do 

mercado privado para depois ser encaminhado ao especialista adequado ao seu caso. 

 O NHS oferece aos seus usuários um sistema consolidado e estruturado, com 
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medicina preventiva, serviços hospitalares, prevenção, internação, ambulatorial, 

medicamentos, saúde bucal, saúde mental, apoio a pacientes com deficiência e em 

reabilitação, entre outros. 

 Assim como no Canadá, o Reino Unido, com seu alto índice de qualidade de 

vida, sólida economia, aumento de expectativa de vida de sua população, vê com 

preocupação seu crescente índice com gastos em saúde. Porém, a diferença desses 

sistemas com o SUS está no fato do governo desses países tratarem a saúde como 

uma política de Estado e não de Governo. Existe uma sólida vinculação orçamentária, 

baseada na arrecadação de tributos que garantem, com o apoio maciço da população, 

a manutenção dos princípios da Universalidade e da garantia da integralidade no 

atendimento. 

 O NHS, o percursor dos sistemas públicos universais de saúde no mundo, 

passou por momentos de grande desenvolvimento, alguns reverses no período do 

governo conservador que era simpático à maior participação do mercado no sistema, 

cedendo espaços aos lobbys das industrias, mas devido a sua sociedade organizada, 

foram obtidas melhorias e avanços. Porém, é inevitável, também no Reino Unido, o 

constante enfrentamento do debate acerca dos crescentes gastos em saúde, apesar 

do contínuo avanço do sistema, mais uma vez enfrenta-se um período de retração e 

redefinição. 

 Uma gestão profissional dos finitos recursos é uma habilidade essencial para o 

futuro deste e dos demais sistemas universais, que o conhecimento sobre a saúde da 

população seja traduzido em políticas de prevenção, serviços e intervenções 

eficientes. Uma maior compreensão da economia também se faz necessário para que 

se permita abordar de forma mais eficaz as desigualdades na saúde e definir de forma 

concreta suas fontes de financiamento. Exemplos a serem seguidos pelo Brasil, a 

saúde sendo realmente uma política de Estado, voltada para o bem estar de sua 

população. 
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4.3 ANÁLISE DOS REPASSES DA CONTRAPARTIDA FEDERAL DO 

COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO BRASIL 

DURANTE O PERÍODO DE 2013 A 2017 

 

 O atual modelo do financiamento e execução do Componente Básico da 

Assistência Farmacêutica está regulamentado na Portaria de Consolidação Nº 

06/2017, reafirmando os princípios da descentralização da gestão além da 

corresponsabilidade no financiamento deste componente. 

 Tendo suas diretrizes normatizadas na portaria supracitada, será 

realizada uma análise sobre os processos de repasse da contrapartida federal no 

financiamento do CBAF, entre o período de julho de 2013 a agosto de 2017. O 

processo de repasse do CBAF é instruído na Coordenação Geral de Assistência 

Farmacêutica Básica - CGAFB/DAF/SCTIE/MS, onde são anexadas as portarias e 

informações necessárias ao embasamento legal do repasse. 

 Existem duas categorias no processo de repasse, o Estadual e o 

Municipal. O atual modelo, permite que os gestores estaduais e municipais decidam, 

mediante pactuação na Comissão de Gestores Bipartite (CIB), sobre a forma de 

gestão dos recursos, ou seja, o município pode receber a contrapartida federal do 

CBAF no Fundo Municipal de Saúde, ou então, optar por receber pelo Fundo Estadual 

de Saúde. O estado então recebe as programações dos municípios que optaram por 

essa categoria de repasse e realizam compras centralizadas dos medicamentos e 

insumos constantes nos anexos I e IV da Relação Nacional de Medicamentos 

Essenciais (RENAME), distribuindo-os posteriormente aos municípios. Cabe ressaltar 

que todo repasse só pode ser realizado na categoria Fundo a Fundo, conforme 

preconiza a Lei Complementar 142/2012. 

 O repasse anual é realizado em 12 parcelas mensais e como será possível 

observar, os repasses, durante o período de análise proposto sofrerão mínimas 

variações até o mês de agosto de 2017, devido ao engessamento do modelo atual, 

que em 2013, adotou como único critério de repasse, o número de habitantes de cada 

município, além de não prever o reajuste da contrapartida no financiamento do CBAF, 

o que acarretou na perda de poder aquisitivo dos gestores estaduais e municipais em 

relação aos preços praticados pela indústria farmacêutica. 

  Cabe ressaltar, que com a publicação da Portaria GM/MS 1.555/2013, foi 
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adotada como referência para o processo de repasse a estimativa da população 

divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) do ano de 2011. 

Entretanto, a fim de evitar redução no custeio, foi admitida a utilização da população 

IBGE 2009 para alocação dos recursos do CBAF, considerando a maior população 

dentre o IBGE 2009 e 2011. 

 Na 3ª Reunião da Comissão Intergestores Tripartite, no ano de 2017, o MS 

apresentou a proposta de extinguir a modalidade Rede Própria, do Programa 

Farmácia Popular do Brasil, devido ao seu alto índice de custos operacionais, 

repassando a dotação orçamentária desta modalidade, cerca de 100 milhões de Reais 

mensais, à atualização da contrapartida federal do CBAF, passando dos R$ 5,10 per 

capita/ano estabelecidos em 2013, para R$ 5,58 per capita/ano, além de passar a 

considerar como referência, a população IBGE do ano de 2016. 

 A proposta de extinção da modalidade Rede Própria e a correção do valor da 

contrapartida federal do CBAF foi aprovada e pactuada na CIT supracitada, 

acarretando na publicação da Portaria GM/MS 2001/2017. A partir do repasse de 

setembro/2017 (competência agosto/2017), o valor da contrapartida federal per capita 

foi atualizada para R$ 5,58, além de adotar a população IBGE/2016 como referência. 

 Resumindo o cenário atual do modelo de financiamento do CBAF, a 

responsabilidade pelo financiamento permanece tripartite, a responsabilidade da 

execução é descentralizada nos estados e/ou municípios, tendo a população de 2016 

como referência e admitindo-se utilizar as populações 2009 ou 2011 no caso de 

redução populacional que acarretaria na consequente redução de custeio. 

 Entre o período de análise deste estudo, 2013 a 2017, o Fundo Nacional de 

Saúde repassou aos estados e municípios o valor de R$ 5.051.985.908,09 referente 

à contrapartida federal do CBAF, conforme demonstrado abaixo: 
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TABELA 03: Repasses do Componente Básico da Assistência Farmacêutica 

ESTADO 
REPASSE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 

2013 2014 2015 2016 2017 

Acre R$ 3.787.869,08 R$ 3.811.884,41 R$ 3.494.184,54 R$ 4.129.490,82 R$ 4.060.263,24 

Alagoas R$ 16.247.487,03 R$ 16.261.413,77 R$ 14.906.221,55 R$ 17.616.443,65 R$ 17.114.144,88 

Amapá R$ 3.469.647,58 R$ 3.494.619,57 R$ 3.203.371,27 R$ 3.785.802,41 R$ 3.784.793,48 

Amazonas R$ 18.137.123,45 R$ 18.222.105,69 R$ 16.699.457,17 R$ 19.735.722,11 R$ 19.591.592,76 

Bahia R$ 77.695.690,58 R$ 75.643.188,47 R$ 69.339.250,86 R$ 81.946.387,38 R$ 79.159.233,88 

Ceará R$ 44.049.597,99 R$ 44.091.449,95 R$ 40.416.978,14 R$ 47.765.519,62 R$ 46.082.506,12 

Distrito Federal R$ 13.309.662,16 R$ 13.310.994,48 R$ 12.201.740,65 R$ 14.420.238,95 R$ 14.411.614,96 

Espirito Santo R$ 18.249.483,20 R$ 18.291.968,54 R$ 16.767.534,96 R$ 19.816.177,68 R$ 19.585.648,16 

Goiás R$ 31.474.622,05 R$ 31.588.994,62 R$ 28.956.274,16 R$ 34.221.051,28 R$ 33.554.540,52 

Maranhão R$ 34.002.895,72 R$ 34.193.854,41 R$ 31.310.153,12 R$ 37.004.611,63 R$ 35.753.401,60 

Mato Grosso R$ 15.918.388,02 R$ 15.974.840,13 R$ 14.605.573,88 R$ 16.816.983,04 R$ 16.386.479,52 

Mato Grosso do Sul R$ 12.633.872,51 R$ 12.741.415,48 R$ 11.631.880,24 R$ 13.747.865,30 R$ 13.455.995,80 

Minas Gerais R$ 102.284.861,87 R$ 103.101.185,74 R$ 94.508.772,82 R$ 111.692.186,06 R$ 107.738.687,04 

Pará R$ 40.390.137,06 R$ 40.665.485,77 R$ 37.246.004,29 R$ 44.018.005,07 R$ 42.794.718,68 

Paraíba R$ 19.564.880,23 R$ 19.596.280,44 R$ 17.963.034,21 R$ 21.229.040,43 R$ 20.519.506,32 

Paraná R$ 55.143.270,60 R$ 55.202.213,31 R$ 50.600.526,49 R$ 59.800.634,27 R$ 57.882.737,56 

Pernambuco R$ 45.921.243,41 R$ 46.011.968,52 R$ 42.177.135,22 R$ 49.845.705,26 R$ 48.191.760,00 

Piauí R$ 16.244.327,20 R$ 16.263.211,14 R$ 14.907.758,91 R$ 17.618.260,53 R$ 16.845.817,44 

Rio de Janeiro R$ 83.266.548,63 R$ 83.422.022,73 R$ 76.470.076,10 R$ 90.373.726,30 R$ 86.616.088,52 

Rio Grande do 
Norte R$ 16.416.564,12 R$ 16.454.621,54 R$ 15.083.261,71 R$ 17.825.672,93 R$ 17.442.318,12 

Rio Grande do Sul R$ 56.069.224,70 R$ 56.106.803,18 R$ 51.430.987,63 R$ 60.782.076,29 R$ 58.422.043,40 

Rondônia R$ 8.087.229,46 R$ 8.121.843,13 R$ 7.448.524,82 R$ 8.802.802,06 R$ 8.749.543,08 

Roraima R$ 2.340.932,53 R$ 2.358.400,28 R$ 2.161.832,64 R$ 2.554.893,12 R$ 2.528.708,04 

Santa Catarina R$ 32.456.139,59 R$ 32.484.510,58 R$ 29.809.590,11 R$ 35.233.736,20 R$ 34.571.581,32 

São Paulo R$ 214.758.798,49 R$ 215.139.885,29 R$ 197.194.173,50 R$ 233.047.662,04 R$ 227.165.926,96 

Sergipe R$ 10.689.105,68 R$ 10.724.670,01 R$ 9.830.848,94 R$ 11.618.276,02 R$ 11.366.987,40 

Tocantins R$ 7.168.782,01 R$ 7.221.846,90 R$ 6.619.850,60 R$ 7.823.459,80 R$ 7.671.777,48 

BRASIL – TOTAL R$ 999.778.384,95 R$ 1.000.501.678,08 R$ 916.984.998,53 R$ 1.083.272.430,25 R$ 1.051.448.416,28 

FONTE: Dados extraídos do site  http://sage.saude.gov.br/ em 19/04/2018. 

  

Teoricamente o valor dos repasses deveriam se repetir até a atualização da 

contrapartida federal, porém essa variação de valores ocorreu por diversos fatores 

durante o exercício financeiro vigente. O primeiro fator destacado é em relação ao 

registro do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) dos Fundos Municipais 

de Saúde junto ao Fundo Nacional de Saúde. Por determinação da Instrução 

Normativa Receita Federal do Brasil – RFB Nº 1.143, de 1 de abril de 2011, no seu 

Artigo 1º, os fundos públicos, para estarem aptos a receberem recursos públicos, 

deverão ter seu CNPJ inscritos na natureza jurídica 120-1 (Fundo Público). Muitos 

http://sage.saude.gov.br/
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Fundos Municipais, afim de captarem recursos de outra natureza, alteram a natureza 

jurídica do seu CNPJ, inviabilizando algumas vezes o repasse do CBAF. Quando isso 

é identificado, esse CNPJ é bloqueado e o repasse fica pendente aguardando 

regularização, ocasionando o pagamento da parcela no mês subsequente e até no 

exercício financeiro posterior. 

 No ano de 2015, uma parcela integral do repasse do CBAF a todos os 5570 

municípios brasileiros foi realizado no exercício financeiro subsequente, ano de 2016, 

conforme observado quando comparados os valores na tabela 01. 

 No ano de 2017, a partir da parcela de setembro, como citado anteriormente, 

foi atualizada a contrapartida federal do CBAF, de R$ 5,10 para R$ 5,58, além de 

considerar a estimativa da população IBGE 2016 como referência no processo de 

repasse. 

 Apesar do presente estudo ter o objetivo de apresentar critérios de equidade a 

serem considerados no processo de repasse, é necessário avaliar em deliberação 

CIT, junto aos gestores do SUS, o fim da utilização das estimativas das populações 

IBGE 2009 e 2011 no processo de repasse, fato este que gera anormalidades 

processuais, considerando um quantitativo populacional que não existe. 

 Atualmente, 1597 municípios utilizam a estimativa da população IBGE 2009 e 

109 municípios utilizam a estimativa da população IBGE 2011, representando um 

acréscimo de 1.437.882 (um milhão, quatrocentos e trinta e sete mil, oitocentos e 

oitenta e dois) habitantes em relação à população real e um impacto anual no 

orçamentário de R$ 8.364.966,84 (oito milhões, trezentos e sessenta e quatro mil, 

novecentos e sessenta e seis reais e oitenta e quatro centavos). Considerando os 

aspectos técnicos e legais que embasam e normatizam o CBAF é recomendável o 

saneamento desta anormalidade, através de pactuação em CIT, afim de evitar 

contestações de órgãos de controle, além de alocar os recursos de maneira justa e 

certa. 
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4.4. PROPOSTA DE CRITÉRIOS DE EQUIDADE A SEREM ADOTADOS NO 

FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA 

FARMACÊUTICA 

 

O Brasil é o maior país da América do Sul e o quinto maior do mundo, com 8,51 

milhões de km². Devido ao seu alto índice de miscigenação, diferentes biomas, climas, 

perfis epidemiológicos distintos e realidades socioeconômicas desiguais, é natural que 

uma assistência prestada a uma população com diferentes características, tendo 

como base apenas o critério demográfico para definir a forma de seu financiamento, 

gere uma série de iniquidades. 

Afim de enriquecer este estudo, optou-se também por utilizar dados fornecidos 

pela “Região e Redes de Atenção à Saúde”, que são estratégias da política de saúde 

brasileira, na consolidação de entendimentos e identificação acerca dos índices de 

desigualdades e vulnerabilidade social. 

Nesta análise, as variáveis foram os escores fatoriais gerados em análise 

fatorial, muito utilizada para fins de análise regional, observando padrões de 

semelhança ou diferença entre os municípios. 

Conforme o Relatório Metodológico da Tipologia das Comissões Intergestores 

Regionais – CIR, a operacionalização das dimensões “Situação Socioeconômica e 

“Oferta e Complexidade dos Serviços da Saúde pela analise fatorial, podem ser 

descritas como: 

- Situação Sócio Econômica: relaciona ao grau de desenvolvimento 

socioeconômico dos municípios pertencentes às Regiões/CIR. As regiões que 

atingem os maiores valores nesse indicador caracterizam-se por agruparem os 

municípios mais urbanizados, populosos, industrializados e dinâmicos 

economicamente. 

- Oferta e Complexidade dos Serviços de Saúde: relacionada à complexidade 

dos serviços ofertados nas regiões/CIR. Maiores valores nesse fator indicam maior 

oferta e complexidade do sistema de saúde. 

A figura abaixo torna visível as desigualdades regionais no que se refere ao 

baixo desenvolvimento econômico e a oferta de serviços de saúde. 
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FIGURA 1: Distribuição das Regiões segundo Cinco Grupos Socioeconômicos 

 

Fonte: http://www.resbr.net.br/indicadores/view/ Acesso em 06/05/2018. 

 

Ao realizar uma pré-análise, associando ao modelo atual do financiamento do 

CBAF, podemos verificar a contradição de se financiar uma Assistência Farmacêutica 

Básica, utilizando apenas o critério demográfico, per capita/ano, para regiões norte e 

nordeste, que registram grande concentração de índices de baixo desenvolvimento 

socioeconômico e baixa oferta de serviços, contrapondo com as regiões sul e sudeste 

por exemplo, que apresentam índices de médio e a alto desenvolvimento 

socioeconômico e média e alta oferta de serviços. 

 Após análises dos Sistemas Públicos Universais de Saúde do Canadá e Reino 

Unido, onde foram identificados fatores e indicadores que consolidam a eficiência do 

sistema nesses países, chega o momento de avaliar as inequidades geradas pelo 

atual modelo de financiamento do CBAF e sugerir critérios a serem adotados no 

http://www.resbr.net.br/indicadores/view/
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processo da AFB. 

 A nível de MS, registra-se o avanço na priorização da atenção Básica, com a 

criação do Programa Nacional de Melhoria do Aceso e Qualidade (PMAQ), Programa 

de Requalificação das UBS (Requalifica UBS), Melhor em Casa, Universalização do 

Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF), Banda Larga para as UBS e o Programa 

Mais Médicos. 

 O valor per capita do Piso da Atenção Básica Filho (PAB Fixo) teve uma 

ampliação no período de 2010 a 2016, aumentando entre 55,56% e 27,78% de acordo 

com o grupo de financiamento em que o munícipio se situa no processo do PAB Fixo, 

conforme demonstrado na tabela abaixo: 

 

TABELA 04: PAB Fixo 2010-2016 

Grupo de financiamento I II III IV 

Ano do repasse 2010 2015 2010 2015 2010 2015 2010 2015 

Valor do repasse per capita 
(R$) 18  28 18  26  18  24  18  23 

Aumento percentual 55,56% 44,44% 33,33% 27,78% 

Departamento de Atenção Básica – DAB/SAS/MS 

  

 Observando o cenário anterior, além de identificar que o modelo atual do 

financiamento do CBAF gera inequidades, a expansão e consolidação da Atenção 

Básica no SUS é outro motivador para que a AFB avance e se consolide, de forma 

sustentável e equânime, afim de garantir seu acesso universal. 

  Os valores de referência das contrapartidas federal, R$ 5,58, estaduais e 

municipais, R$ 1,86, passaram a vigorar a partir do ano de 2009. Já com a publicação 

da Portaria GM/MS 1.555/2013, os valores das contrapartidas estaduais e municipais 

foram atualizadas para R$ 2,36 per capita/ano. Uma nova atualização no valor da 

contrapartida federal, no valor de R$ 5,58, só veio ocorrer no ano de 2017 através 

publicação da Portaria GM/MS 2001/2017. Os valores dos repasses federais, 

estaduais e municipais permaneceram inalterados, além de não estar prevista a 

atualização do número de habitantes dos municípios, gerando mais inequidade na 

AFB. 

 Registra-se que no ano de 2014 a Controladoria Geral da União (CGU) realizou 

auditoria na Secretaria de Ciência Tecnologia e Insumos Estratégicos-SCTIE/MS. 

Essa auditoria, através do relatório nº 201406164, indicou a seguinte recomendação: 
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“modelo de financiamento federal desvinculado da qualificação da gestão pública por 

resultados mensuráveis e da promoção da equidade como fator de redução das 

desigualdades entre entes federativos beneficiários”. Diante desta constatação, a 

CGU recomendou a revisão da Portaria MG/MS 1555/2013, com a definição de 

critérios de equidade na transferência de recursos federais. 

 Neste contexto, frente à necessidade de discussão da proposta de 

financiamento do CBF, conforme exposto anteriormente, serão apresentados critérios 

para contribuir de forma mais equânime na transferência dos recursos para o 

financiamento do CBAF, tendo como referência o critério atual, percapita/ano, o Valor 

Referência de R$ 5,58 e a população estimada IBGE 2016. 

 Nos últimos anos, um dos grandes desafios do SUS é a gestão de seus 

recursos, que se tornam cada vez mais escassos mediante a enorme demanda 

apresentada. Segundo Teixeira, 2003; p.85-86: 

A trajetória percorrida pelo Sistema Único de Saúde — SUS, 
desde a Constituinte de 86, apresenta êxito na definição e 
implementação de seu arcabouço institucional. Porém, esse 
desempenho não se desdobrou em um modelo de 
financiamento capaz de assegurar recursos necessários à sua 
manutenção.  

  

Posto isso, a utilização dos recursos com eficiência é chave primordial para a 

ampliação do acesso e o futuro do SUS. 

 Considerando o mercado de medicamentos e produtos para a saúde, um bom 

processo de aquisição é essencial para garantir economia. Segundo Britto, 2015; p. 

31-61: 

A compra de medicamentos para abastecimento da rede pública 
de saúde é atividade rotineira e continuada. O abastecimento do 
SUS com medicamentos não é tarefa tão simples assim, pois, 
para alcançar o resultado pretendido, é imprescindível um 
minucioso planejamento, que é fundamental em qualquer 
atividade que a administração pública pretenda executar.  
 

O Ministério da Saúde, atento à necessidade de racionalizar, tratar e consolidar 

dados das suas mais diversas atividades, como também, fornecer aos gestores uma 

ferramenta para auxiliar no processo de compras, proporcionando uma base para 

realizar comparação de preços e assim auxiliando a utilização eficiente dos recursos 

financeiros aplicados nas aquisições públicas, desenvolveu o Banco de Preços em 
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Saúde (BPS). 

 Atualmente o BPS é largamente utilizado e amplamente divulgado. As ações 

de capacitação estenderam-se por todo o país e atingiram todos os estados e 47 

secretarias de saúde. 

 Após análise da evolução da AF no Brasil, dos modelos de financiamento dos 

Sistemas Públicos Universais de Saúde no Canadá e Reino Unido, além de analisar 

o atual modelo de repasse e financiamento do PAB Fixo, são sugeridos os seguintes 

critérios ao financiamento do CBAF: 

1. Critério demográfico per capita; 

2. Índice de Vulnerabilidade Social (IVS); 

3. Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM). 

 

Esta proposta considera a manutenção do critério demográfico, que tem como 

referência na Contrapartida Federal o valor de R$ 5,58 per capita/ano, e a população 

estimada IBGE 2016. A partir dessa referência inicial os critérios sugeridos definiriam 

pesos maiores na definição do repasse para regiões de maior vulnerabilidade social. 

 Sugerido como um dos critérios a serem adotados no repasse do CBAF, O IVS, 

conforme (Costa & Marguti, 2015), foi construído a partir de indicadores do Atlas de 

Desenvolvimento Humano (ADH) no Brasil, procurando dar destaque a diferentes 

situações indicativas de exclusão e vulnerabilidade social brasileira, numa perspectiva 

que vai além da identificação da pobreza entendida apenas como insuficiência de 

recursos monetários.  

 O IVS é o resultado da média aritmética dos subíndices: IVS Infraestrutura 

Urbana, IVS Capital Humano e IVS Renda e Trabalho, cada um deles entra no cálculo 

do IVS final com o mesmo peso. 

Para o cálculo dos subíndices, foram utilizados dezesseis indicadores 

calculados a partir das variáveis dos censos demográficos do IBGE, para os anos de 

2000 e 2010 – tabulados para o Atlas de Desenvolvimento Humano (ADH) no Brasil 

com seus respectivos pesos. Para a construção de cada dimensão do IVS, utilizando 

os pesos equivalentes para cada indicador, foi necessário utilizar parâmetros máximos 

e mínimos, em cada indicador, para transformá-lo, também, num indicador 

padronizado, com valores variando de 0,000 a 1,000. 

 Cada indicador teve seu valor normalizado numa escala que varia entre 0 e 1, 
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em que 0 corresponde à situação ideal, ou desejável, e 1 corresponde à pior situação. 

A condição de absoluta ausência de vulnerabilidade equivale a 0% de casos 

indesejados (ou, por exemplo, zero mortos por mil nascidos vivos, no caso da variável 

taxa de mortalidade de crianças de até 1 ano de idade). Para ler o IVS, temos: 

 

FIGURA 2: Faixa de Vulnerabilidade Social 

 
Fonte:  http://ivs.ipea.gov.br/index.php/pt/sobre. Acesso em 06/05/2018 

 

 

Assim, define-se para o critério IVS o peso X, podendo o mesmo variar 

conforme escala abaixo: 

 

Ìndice Peso 

Muito baixo 0 

Baixo X-80% 

Médio X-40% 

Alto X-20% 

Muito Alto X 

  

  

Como terceiro critério sugerido, o IDHM considera as mesmas três dimensões 

do IDH Global – longevidade, educação e renda, além de adequar a metodologia 

global ao contexto brasileiro e à disponibilidade de indicadores nacionais. Esse 

formato permite demonstrar as especificidades e desafios regionais no alcance do 

desenvolvimento humano no Brasil. 

http://ivs.ipea.gov.br/index.php/pt/sobre
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FIGURA 3: Mapa do IDHM do Brasil (2010) 

 

Fonte: http://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/idh0/conceitos/o-que-e-o-idhm.html acesso em 

06/05/2018 

 O IDHM possui 3 dois mais importantes índices para medir o desenvolvimento 

humano que são: Vida Longa e Saudável, Acesso ao Conhecimento e Padrão de Vida. 

 O indicador “Vida Longa e Saudável” é medido pela expectativa de vida ao 

nascer, calculado por método indireto a partir dos dados do censo demográfico do 

IBGE. 

 Já o indicador “Acesso ao Conhecimento” é medido por meio de dois 

indicadores: escolaridade da população adulta e “População em Idade Escolar em 

quatro momentos importantes da sua formação”. Os dados são obtidos também dos 

censos demográficos do IBGE. 

http://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/idh0/conceitos/o-que-e-o-idhm.html%20acesso%20em%2006/05/2018
http://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/idh0/conceitos/o-que-e-o-idhm.html%20acesso%20em%2006/05/2018
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 Por fim, o indicador “Padrão de Vida”, medido pela renda municipal per capita 

da população de determinado município. Dados também obtidos pelos censos 

demográficos do IBGE. 

 Assim, define-se para o critério IDHM o peso X, podendo o mesmo variar 

conforme escala abaixo: 

 

Figura 4: Faixa de Desenvolvimento Humano Municipal 

FONTE: http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/o_atlas/idhm/. Acesso em 06/05/2018. 

 

Índice Peso 

Muito baixo X 

Baixo X-20% 

Médio X-40% 

Alto X-80% 

Muito Alto 0 

 

 O cenário a ser considerado, admitindo os critérios elencados, deve 

apresentar como referência a população estimada IBGE do ano de 2016, eliminando 

as anormalidades geradas pelo processo de repasse ao se considerar as populações 

estimadas 2009 e 2011, que corresponde a 206.081.432 habitantes no Brasil, estando 

esta população distribuída nas regiões brasileiras da seguinte forma: 

- Região Norte: 17.707.783 habitantes; 

- Região Nordeste: 56.915.936 habitantes; 

- Região Sudeste: 86.356.952 habitantes; 

- Região Sul: 29.439.773 habitantes; e 

- Região Centro-Oeste: 15.660.988 habitantes. 

http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/o_atlas/idhm/
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 O atual modelo calcula o valor do repasse mensal do CBAF da seguinte forma: 

 

- Valor da Contrapartida (Federal/Estadual/Municipal) * População (2016/2011/2009) 

      12 

 

Para propor um novo valor na parcela do CBAF, sugere-se a adoção dos 

critérios acima descritos, além da utilização do Índice de Preços ao Consumidor Amplo 

(IPCA) no reajuste dos medicamentos, calculado pelo IBGE, entre os anos de 2013 a 

2017, que correspondeu a um índice 36,48%. Este índice pode ser um parâmetro 

utilizado para compor, ao lado dos critérios sugeridos, a equação para calcular o novo 

valor do repasse. 

 A proposta de calcular um novo valor de referência a ser aplicado nas 

contrapartidas Nacional, Estadual e Municipal, deve se basear em futuros estudos de 

impacto orçamentário além de um aprofundamento acerca das regiões de maiores 

vulnerabilidades e baixo índice de desenvolvimento socioeconômico.  

 Após a definição do novo Valor de Referência, será utilizada a equação atual 

para definir o valor per capita, estando aí sendo observados uma série de indicadores 

inseridos no critério sugerido, onde espera-se direcionar a AFB aos princípios e 

diretrizes consagrados no SUS. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente estudo possibilitou identificar a limitação do atual modelo de 

financiamento do Componente Básico da Assistência Farmacêutica, em prestar uma 

Assistência Farmacêutica equânime, como preconiza o SUS. Tendo o critério 

demográfico como único a ser considerado no financiamento deste componente, 

regiões de maior vulnerabilidade social recebem o mesmo valor por habitante para 

financiar as aquisições de medicamentos e insumos. Como a responsabilidade é 

tripartite, muito municípios de baixo desenvolvimento socioeconômico dependem da 

contrapartida federal para viabilizarem a Assistência Farmacêutica Básica para seus 

habitantes. 

 Outra conclusão é a necessidade de se eliminar as referências populacionais 

dos anos de 2009 e 2011 nos processos de repasse. Essa decisão pactuada em 2013 

não encontra amparo e nem justificativa para ser mantida. Conforme demonstrado 

neste estudo, municípios estão recebendo recursos acerca de um quantitativo 

populacional divergente das suas reais populações. 

 Quando analisado o histórico da AF no Brasil, é possível verificar avanços na 

política, como a descentralização das responsabilidades e gestão com os demais 

entes federativos, além da formalização do seu financiamento. Esses avanços foram 

importantes mais ainda tímidos em relação à crescente demanda por medicamentos. 

 A Tabela 03 deste estudo demonstra que de 2013 a 2017, o valor anual do 

financiamento da contrapartida federal do CBAF ficou em torno de 1 bilhão de Reais. 

Se for considerado apenas esse hiato temporal, apesar do atual modelo ter sido 

normatizado no ano de 2009, é possível inferir que o poder de compra dos gestores 

da AFB é deteriorado. Segundo o IBGE, somente entre esse espaço de tempo, o 

índice acumulado do IPCA em relação ao aumento dos medicamentos no Brasil, 

atingiu 36,48%. 

 Além da perda de poder aquisitivo referente a não atualização no valor das 

contrapartidas, as referências populacionais também não são atualizadas, gerando 

assim uma considerável defasagem no índice demográfico dos municípios, ou seja, a 

população cresce e o recurso cada vez mais defasado. 

 Neste estudo também foram feitas análises acerca do financiamento dos 

Sistemas Públicos Universais de Saúde do Canadá e do Reino Unido com o objetivo 

de apontar critérios exitosos que teriam viabilidade de serem adotados no SUS. 
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 Apesar desses modelos, principalmente o NHS Britânico, serem referências 

para o SUS, as diversidades e peculiaridades dessas localidades devem ser levadas 

em consideração na hipótese de se indicar como parâmetro critérios e indicadores 

dessas para o Brasil. 

 O debate sobre os crescentes gastos em saúde e uma possível inviabilidade 

de se manter um sistema público universal também são uma pauta constante nesses 

países. Porém, tanto como no Canadá como no Reino Unido, existem altíssimos 

índices de desenvolvimento socioeconômico, cujo crescimento destas economias, 

mesmo em proporções menores que os gastos em saúde, mantém a viabilidade da 

manutenção e até avanço desses eficientes sistemas. 

 No exemplo do Canadá, com sua sólida atenção básica de Saúde, são 

observados princípios como Universalidade, Acessibilidade, com o estado não sendo 

exclusivo na prestação do serviço, mas se mantendo como principal pagador. Muitos 

médicos não fazem parte do Sistema Público de Saúde, mas os pacientes podem ser 

atendidos em seus consultórios particulares, sendo o financiamento destas despesas 

de responsabilidade da esfera pública. Utilizar a estrutura da iniciativa privada, de 

forma residual, para cobrir custos indiretos, visando garantir a equidade na prestação 

de serviços de saúde através da manutenção do estado como seu financiador, pode 

ser uma alternativa a ser adotada no futuro, no âmbito do SUS, desde que sua gestão 

e o financiamento estejam consolidadas e geridas com eficiência e garantam o acesso 

universal e a integralidade dos serviços em saúde sem nenhum tipo de discriminação 

em relação a usuários que autofinanciam seus gastos em saúde, cenário considerado 

inviável na realidade atual do Brasil. 

 Assim como no Canadá, o Reino Unido possui uma forte atenção básica, seu 

formato é o mais próximo do SUS. Apesar de suas peculiaridades, existe um critério 

adotado no National Helth System que poderia ser adaptado à realidade do SUS, é o 

sistema de monitoramento do desempenho do NHS. Esse sistema de monitoramento 

criou os chamados Padrões Nacionais de Serviços para medir a eficiência do sistema.  

 A questão do monitoramento da execução dos recursos em saúde ainda 

precisa avançar no Brasil, afim de garantir o cumprimento das responsabilidades no 

financiamento por parte de todos os entes, além de avaliar a eficiência desta execução 

e subsidiar tomada de decisões acerca do aprimoramento da AF e do SUS como um 

todo. 

 Canadá e o Reino Unido enfrentam debate semelhante, porém suas sólidas 
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economias garantem a viabilidade da manutenção de seus sistemas universais de 

saúde, tendo uma fonte de arrecadação segura e bem definida. 

O grande problema enfrentado no Brasil em relação ao financiamento do 

Sistema Único de Saúde, além dos crescentes gastos em saúde, é a saúde ser tratada 

como uma política de governo e não de Estado. Independente da coparticipação do 

mercado, de forma complementar ou não, os cidadãos pagam seus impostos afim de 

terem suas necessidades e anseio atendidos, principalmente referente à saúde.  

O Brasil passa por sérias instabilidades no cenário político, onde a saúde é 

cada vez mais tratada como uma política de governo. Talvez essa seja a mais 

relevante diferença ao se comparar os sistemas universais de saúde pública do Reino 

Unido e do Canadá com o Brasil. Enquanto esses países buscam cada vez mais 

solidificar e avançar seus sistemas, o Brasil retrocede e desmantela o SUS a passos 

largos, como aconteceu com a aprovação da Proposta de Emenda à Constituição - 

PEC 241, congelando gastos com Saúde, Educação e Assistência Social por 20 anos, 

um teto para gastos em saúde. Esse tipo de postura governamental é mais um 

indicador que justifica a diferença dos três sistemas analisados neste estudo. 

 Como parte integrante desse contexto, Assistência Farmacêutica Básica 

necessita rever seu atual modelo de financiamento e adotar novos critérios na 

definição dos valores repassados, afim de tratar as desigualdades existentes nas 

diferentes regiões brasileiras. 

 A indicação do Índice de Vulnerabilidade Social (IVS) em conjunto com o Índice 

de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) como critérios no repasse do 

Componente Básico da Assistência Farmacêutica buscou contemplar as diferentes 

variáveis afim de torna-los instrumentos capazes de definir uma justa alocação de 

recursos da AFB aos municípios com altos índices de vulnerabilidade, contrapondo 

com a realidade de municípios que possuam um bom índice de desenvolvimento 

socioeconômico.  

Após o estudo do financiamento do CBAF, ficou evidente o quanto o 

engessamento do atual modelo gera inequidade aos municípios socialmente mais 

vulneráveis e como relevante é a elaboração de mais estudos, tanto acerca de critérios 

a serem adotados, forma de cálculo do financiamento, quanto ao impacto 

orçamentário que esse novo modelo irá gerar. 

 

 



54 
  

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
  

 

ALBUQUERQUE, M.V; Viana, A.L.D. Perspectivas de região e redes na política de 

saúde brasileira. Saúde e Debate. Rio de Janeiro, V.39, N. ESPECIAL, P-28-38, DEZ 

2015. 

 

BERMUDEZ, J.A.Z. Indústria Farmacêutica, Estado e Sociedade. São Paulo: 

Hucitec, 1995. 

 

BRAGA, Roberta Joly Ferreira. ABC da Farmácia Hospitalar. 1ª ed. São Paulo. 

Editora Atheneu, 2014. 

 

BRASIL. Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Assistência Farmacêutica no 

SUS / Conselho Nacional de Secretários de Saúde. – Brasília: CONASS, 2007. 

 

BRASIL. CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988. 

Promulgação em 05 de outubro de 1988. 

 

BRASIL, IPEA. COMPRAS FEDERAIS DE MEDICAMENTOS DA ASSISTÊNCIA 

FARMACÊUTICA. 

http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/5646/1/Radar_n9_Compras.pdf. 

Acessado em 30/04/2018. 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria-Executiva. Departamento de Economia da 

Saúde Investimentos e Desenvolvimento. Coordenação de Qualificação de 

Investimentos em Infraestrutura em Saúde; Organização Pan-Americana da Saúde. 

Ferramentas para diagnóstico e qualificação de investimento em saúde / Tools 

for diagnosis and qualification of investments in health / Herramientas para 

diagnóstico y calificación de inversiones en salud. Brasília; Ministério da Saúde; 

mar., 2015. 124 p. Livroilus, mapas, tab, graf.  

Português | LILACS | ID: mis-37147  

 

BRASIL, Ministério da Saúde. PORTARIA GM/MS Nº 1.882 DE 18 DE DEZEMBRO 

http://pesquisa.bvsalud.org/bvsms/?lang=pt&q=au:%22Brasil.%20Minist%C3%A9rio%20da%20Sa%C3%BAde.%20Secretaria-Executiva.%20Departamento%20de%20Economia%20da%20Sa%C3%BAde%20Investimentos%20e%20Desenvolvimento.%20Coordena%C3%A7%C3%A3o%20de%20Qualifica%C3%A7%C3%A3o%20de%20Investimentos%20em%20Infraestrutura%20em%20Sa%C3%BAde%22
http://pesquisa.bvsalud.org/bvsms/?lang=pt&q=au:%22Brasil.%20Minist%C3%A9rio%20da%20Sa%C3%BAde.%20Secretaria-Executiva.%20Departamento%20de%20Economia%20da%20Sa%C3%BAde%20Investimentos%20e%20Desenvolvimento.%20Coordena%C3%A7%C3%A3o%20de%20Qualifica%C3%A7%C3%A3o%20de%20Investimentos%20em%20Infraestrutura%20em%20Sa%C3%BAde%22
http://pesquisa.bvsalud.org/bvsms/?lang=pt&q=au:%22Brasil.%20Minist%C3%A9rio%20da%20Sa%C3%BAde.%20Secretaria-Executiva.%20Departamento%20de%20Economia%20da%20Sa%C3%BAde%20Investimentos%20e%20Desenvolvimento.%20Coordena%C3%A7%C3%A3o%20de%20Qualifica%C3%A7%C3%A3o%20de%20Investimentos%20em%20Infraestrutura%20em%20Sa%C3%BAde%22
http://pesquisa.bvsalud.org/bvsms/?lang=pt&q=au:%22Organiza%C3%A7%C3%A3o%20Pan-Americana%20da%20Sa%C3%BAde%22


55 
  

DE 1997. Estabelece o Piso da Atenção Básica – PAB e sua composição. Diário 

Oficial da União. Brasília – DF, 1997. 

 

BRASIL, Ministério da Saúde. PORTARIA GM/MS Nº 2.091 DE 26 DE FEVEREIRO 

DE 1998. Altera dispositivo da Portaria GM/MS Nº 1.882 DE 18 DE DEZEMBRO DE 

1997, que estabelece sua o Piso da Atenção Básica – PAB e sua composição. Diário 

Oficial da União. Brasília – DF, 1998. 

 

BRASIL, Ministério da Saúde. PORTARIA GM/MS Nº 3.916 DE 30 DE OUTUBRO DE 

1998. Dispõe sobre a aprovação da Política Nacional de Medicamentos. Diário Oficial 

da União. Brasília – DF, 1998. 

 

BRASIL, Ministério da Saúde. PORTARIA GM/MS Nº 176 DE 08 DE MARÇO DE 

1999. Estabelece critérios e requisitos para a qualificação dos municípios e estados 

ao incentivo à Assistência Farmacêutica Básica e define valores a serem transferidos. 

Diário Oficial da União. Brasília – DF, 1999.  

 

BRASIL, Ministério da Saúde. PORTARIA GM/MS Nº 1.077 DE 24 DE AGOSTO DE 

1999. Implanta o Programa para Aquisição dos Medicamentos Essenciais para a área 

de Saúde Mental, financiado pelos gestores federal e estaduais do sus, definindo que 

a transferência dos recursos federais estará condicionada à contrapartida dos Estados 

e do Distrito Federal. Diário Oficial da União. Brasília – DF. 1999. 

 

BRASIL, Ministério da Saúde. PORTARIA GM/MS Nº 514 DE 28 DE ABRIL DE 2003. 

Atualiza os valores do incentivo para Assistência Farmacêutica Básica em função das 

alterações na população dos municípios. Diário Oficial da União. Brasília-DF, 2003. 

 

BRASIL, Ministério da Saúde. PORTARIA GM/MS Nº 280 DE 27 DE FEVEREIRO DE 

2004. Altera dos valores do incentivo para Assistência Farmacêutica Básica-IAFB, 

referente à contrapartida federal, dos Municípios nela relacionados. Diário Oficial da 

União. Brasília-DF, 2004. 

 

BRASIL, Ministério da Saúde. PORTARIA GM/MS Nº 2.084 DE 26 DE OUTUBRO DE 

2.005. Estabelece os mecanismos e as responsabilidades para o financiamento da 



56 
  

Assistência Farmacêutica na Atenção Básica e da outras providências. Diário Oficial 

da União. Brasília-DF, 2005. 

 

BRASIL, Ministério da Saúde. PORTARIA GM/MS Nº 3237 DE 24 DE DEZEMBRO 

DE 2007 (REVOGADA PELA PRT GM/MS Nº 2.982 DE 26.11.2009). Aprova as 

normas de execução e de financiamento da assistência farmacêutica na atenção 

básica em saúde. Diário Oficial da União. Brasília-DF, 2007. 

 

BRASIL, Ministério da Saúde. PORTARIA GM/MS Nº 2.982 DE 26 DE NOVEMBRO 

DE 2009. Aprova as normas de execução e de financiamento da Assistência 

Farmacêutica na Atenção Básica. Diário Oficial da União. Brasília-DF, 2009. 

 

BRASIL, Ministério da Saúde. PORTARIA GM/MS Nº 4.217 DE 28 DE DEZEMBRO 

DE 2010. Aprova as normas de financiamento e execução do Componente Básico da 

Assistência Farmacêutica. Diário Oficial da União. Brasília – DF, 2010. 

 

BRASIL, Ministério da Saúde. PORTARIA GM/MS Nº 2.365 DE 18 DE OUTUBRO DE 

2012. Define a composição do Kit de medicamentos e insumos estratégicos a ser 

encaminhado pelo Ministério da Saúde para a assistência farmacêutica às Unidades 

da Federação atingidas por desastres de origem natural associados a chuvas, ventos 

e granizo e define os respectivos fluxos de solicitação e envio. Diário Oficial da 

União. Brasília –DF, 2012. 

 

BRASIL, Ministério da Saúde. Portaria GM/MS Nº 1.555, DE 30 DE JULHO DE 2013. 

Aprova as normas de financiamento e execução do Componente Básico da 

Assistência Farmacêutica. Diário Oficial da União. Brasília – DF, 2013. 

 

BRASIL, Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. HumanizaSUS: 

política nacional de humanização: PNH. Brasília; Ministério da Saúde; 2015. 

Português | Humanização | ID: mis-36339. 
 

BRASIL, Ministério da Saúde. PORTARIA Nº 2.001 DE 03 DE AGOSTO DE 2017. 

Altera a Portaria nº 1.555/MS, de 30 de julho de 2013 que dispõe sobre as normas de 

financiamento e execução do Componente Básico da Assistência Farmacêutica. 



57 
  

Diário Oficial da União. Brasília – DF, 2017. 

 

BRASIL, Ministério da Saúde. PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 02, DE 28 DE 

SETEMBRO DE 2017. Dispõe sobre a consolidação das normas sobre as políticas 

nacionais de saúde do Sistema Único de Saúde. Diário Oficial da União. Brasília – 

DF, 2017. 

  

BRASIL, Ministério da Saúde. PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 06, DE 28 DE 

SETEMBRO DE 2017. Dispõe sobre a consolidação das normas sobre o 

financiamento e a transferência de recursos federais para ações e os serviços de 

saúde no Sistema Único de Saúde. Diário Oficial da União. Brasília – DF, 2017. 

 

BRASIL, Ministério da Saúde; Conselho Nacional de saúde. RESOLUÇÃO Nº 338, 

DE 06 DE MAIO DE 2004. Aprova a Política Nacional de Assistência Farmacêutica. 

Brasília – DF, 2007. 

 

BRASIL, Presidência da República; Casa Civil; Subchefia para Assuntos Jurídicos. 

DECRETO Nº 2.283 DE 24 DE JULHO DE 1997. Dispõe sobre a extinção do Instituto 

Nacional de Alimentação e Nutrição – INAN e a desativação da Central de 

Medicamentos – CEME, e dá outras providências. Diário Oficial da União. Brasília-

DF, 1997. 

 

BRASIL, Presidência da República; Casa Civil; Subchefia para Assuntos Jurídicos. 

LEI 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990. Dispõe sobre as condições para a 

promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos 

serviços correspondentes e dá outras providências. Diário Oficial da União. Brasília-

DF, 1990. 

 

BRASIL, Presidência da República; Casa Civil; Subchefia para Assuntos Jurídicos. 

LEI 8.142 DE 28 DEZEMBRO DE 1990. Dispõe sobre a participação da comunidade 

na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências 

intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras 

providências. Diário Oficial da União. Brasília-DF, 1990. 

 



58 
  

CANADA, Government of Canada. Government of Canada Publications. O 
Sistema de Cuidados de Saúde do Canadá. Canada. July, 1999. 

 

 

CLIFFORD, Sarah; Garfield, Sara; Eliasson, Lina; Barber, Nick. Medication 

adherence and community pharmacy: a review of education, policy and research 

in England. Pharm Pract (Granada);8(2): 77-88, 2010 Apr. MEDLINE - Literatura 

Internacional em Ciências da Saúde PMID: 25132874. 

 

DHALLA, Irfan. Canada’s health care system and the sustainability paradox. 

Fonte: CMAJ; 177(1): 51-3, 2007 Jul 03. MEDILINE – Literatura Internacional em 

Ciências da Saúde PMID: 17606940. 

 

DUSSALT, GILLES. Lições da Reforma do Sistema de Québec. Scielo Books. Rio 

de Janeiro: Ed. Fiocruz, 1995. 265 p. ISBN 85-271-0290-0. 

 

JACKSON, B; ; Huston, P. Advancing health equity to improve health: the time is 

now. Health Promot Chronic Dis Prev Can;36(2): 17-20, 2016 Feb. MEDLINE - 

Literatura Internacional em Ciências da Saúde PMID: 26878490. 

 

KIRST, Maritt; Shankardass, Ketan; Singhal, Sonica; Lofters, Aisha; Muntaner, Carles; 

Quiñonez, Carlos Fonte. Addressing health inequities in Ontario, Canada: what 

solutions do the public support? BMC Public Health;17(1): 7, 2017 Jan 05. 

MEDLINE - Literatura Internacional em Ciências da Saúde PMID: 28056891. 

 

MIDDLETON, John. Public health in England in 2016-the health of the public and 

the public health system: a review. Br Med Bull;2017 Jan 08. MEDLINE - Literatura 

Internacional em Ciências da Saúde PMID: 28069616 

 

OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde; Organização Mundial de Saúde. 

Desenvolvimento sustentável e saúde: tendência dos indicadores e 

desigualdades no Brasil. Brasília; OPAS; 2014. 29 p. . Folhetoilus, tab, 

graf.(Desenvolvimento Sustentável e Saúde, 1). 

Português | CONTROLE BIBLIOGRAFICO | ID: mis-36691 



59 
  

OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde; Organização Mundial de Saúde. 

Avaliação da Assistência Farmacêutica no Brasil: estrutura, processos e 

resultados. Brasília (Brasil); 2005. 

 

PAIM, Jairnilson Silva; Almeida Filho, Naomar de(orgs). Saúde Coletiva: teoria e 

prática. 1ª edição 2014. Medbook, Rio de Janeiro. 

 

PELLIZZON, R. de F. Pesquisa na área de saúde: 1- base de dados DeCS 

(Descritores em Ciências da Saúde). Acta Cirúrgica Brasileira, Rio Claro, v. 19, n. 

1, p. 153-163, mar./abr. 2004. Disponível em: <http://www.scielo.br>. Acesso em 29 

mar. 2018. 

 

PORTELA, A.S; Leal, A.A.F; Werner, R.P.B; Simões, M.O.S; Medeiros, A.C.D. 

Políticas Públicas de Medicamentos: trajetória e desafios. Revista de Ciências 

Farmacêuticas Básica e Aplicada. Campina Grande (Brasil); 2010. 

 

RIDIC, Goran; Gleason, Suzanne; Ridic, Ognjen. Comparisons of health care 

systems in the United States, Germany and Canada. Mater Sociomed;24(2): 112-

20, 2012. MEDLINE - Literatura Internacional em Ciências da Saúde PMID: 23678317 

 

RUCKERT, Arne; Labonté, Ronald. The global financial crisis and health equity: 

early experiences from Canada. Global Health;10: 2, 2014 Jan 06. MEDLINE - 

Literatura Internacional em Ciências da Saúde PMID: 24393250 

 

SANTOS, Nelson Rodrigues dos. Sistema Único de Saúde - 2010: espaço para uma 

virada / Sistema Único de la Salud 2010: espacio para una mudanza de rumbos 

/ Unique Health System - 2010: room for a turning point. Mundo saúde (Impr.); 

34(1): 8-19, jan.-mar. 2010. tab Português, Espanhol | ACERVO | ID: mis-24447.  

 

SIQUEIRA, José Eduardo. 25 anos do SUS: o que há para comemorar? / SUS 

(Unified Health System) after 25 years: is there anything to celebrate? Mundo 

saúde (1995); 37(1): 56-64, jan.- mar. 2013. 

 

TANAKA, O.Y; Oliveira, V.E. Reforma(s) e Estruturação do Sistema Britânico: 

http://www.scielo.br/


60 
  

lições para o SUS. Saúde e Sociedade v. 16, n.1, p.7-17 jan-abr 2007. 

 

TEIXEIRA, J.V; Cruz, C.A; Azevedo, A.P. UNIVERSIDADE DO ATENDIMENTO À 

SAÚDE NO BRAISL: impasses e perspectivas. Revista Política Púbica. São Luis 

(Brasil); 2016. 

 

TUGWELL, Peter; O'Connor, Annette; Andersson, Neil; Mhatre, Sharmila; Kristjansson, 

Elizabeth; Jacobsen, Mary Jane; Robinson, Vivian; Hatcher-Roberts, Jan; Shea, Beverley; 

Francis, Daniel; Beardmore, Jil; Wells, George A; Losos, Joe. Reduction of inequalities in 

health: assessing evidence-based tools. Int J Equity Health;5: 11, 2006 Sep 27.  

MEDLINE - Literatura Internacional em Ciências da Saúde PMID: 17005046 

 

VERGARA, S. C. Projetos e relatórios de pesquisa em administração. 3 ed. São 

Paulo: Atlas, 2000. 

 

VIEIRA, Fabiola Sulpino; Pepe, Vera Lúcia Edais; Marques, Dirce Cruz; Barberato-

Filho, Silvio; Lopes, Luciane Cruz. Assistência farmacêutica e ações judiciais: 

propostas para melhorar o acesso e o uso de medicamentos/ Pharmaceutical 

services and judicial decisions: proposals to improve access and rational use of 

medicines. Rev. adm. saúde;12(47): 79-86, abr.-jun. 2010. ilus 

LILACS - Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde ID: 612319 

 

 

VIEIRA, Fabíola Sulpino. Ações judiciais e direito à saúde: reflexão sobre a 

observância aos princípios do SUS./ [Right to health litigations: a discussion on 

the observance of the principles of Brazil's Health System]. Rev Saude 

Publica;42(2): 365-9, 2008 Apr.  

MEDLINE - Literatura Internacional em Ciências da Saúde PMID: 18327495 

 

VIEIRA, Fabíola Sulpino; Zucchi, Paola. Financiamento da assistência farmacêutica 

no sistema único de saúde/ Financing of pharmaceutical services in Brazilian public 

health system. Saúde Soc;22(1): 73-84, jan.-mar. 2013. tab 

LILACS - Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde ID: 674701 

 

http://pesquisa.bvsalud.org/eportuguese/resources/lil-612319
http://pesquisa.bvsalud.org/eportuguese/resources/lil-612319
http://pesquisa.bvsalud.org/eportuguese/resources/lil-612319
http://pesquisa.bvsalud.org/eportuguese/resources/lil-612319
http://pesquisa.bvsalud.org/eportuguese/resources/mdl-18327495
http://pesquisa.bvsalud.org/eportuguese/resources/mdl-18327495
http://pesquisa.bvsalud.org/eportuguese/resources/mdl-18327495
https://maps.google.com/?q=2):+365&entry=gmail&source=g
http://pesquisa.bvsalud.org/eportuguese/resources/lil-674701
http://pesquisa.bvsalud.org/eportuguese/resources/lil-674701
http://pesquisa.bvsalud.org/eportuguese/resources/lil-674701


61 
  

 

 

Ao postar esse arquivo na plataforma, confirmo que o texto foi aprovado pelo 

meu orientador, para submissão como projeto de trabalho de conclusão de curso de 

especialização em economia da saúde. 


