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Resumo 
 

O aumento no gasto com medicamentos vem tornando-se uma ameaça à 

sustentabilidade dos sistemas públicos de saúde de muitos países. No Brasil, os gastos com 

medicamentos consomem um montante significativo dos recursos orçamentários 

destinados à saúde pública. Logo, o objetivo deste estudo foi verificar se os gastos com 

medicamentos aumentaram no período de 2012 a 2016 e analisar o comportamento dessa 

despesa para os diferentes munícipios que integram a Gerência Regional de Saúde de Unaí 

– MG. O valor total de recursos financeiros gastos pelos municípios da GRS-Unaí com a 

compra de medicamentos no período de estudo foi de R$16.671.521,25 milhões, com 

média anual de R$4.167.880,31 milhões; representando um aumento de 10,5%. Vários 

estudos demonstram que ocorreu um aumento significativo nos gastos com medicamentos 

pelo SUS em todos os níveis de atenção à saúde, e por todos os entes federativos. 

Verificaram-se grandes diferenças nos gastos per capita de medicamentos. Uruana de 

Minas foi o município com menor número de habitantes da microrregião de saúde de Unaí 

que apresentou a maior gasto per capita com medicamentos; e também foi o município que 

teve os gastos mais uniformes durante o período analisado. Faz-se necessário que cada 

gestor assuma a responsabilidade pela população de seu território em promover o acesso a 

medicamentos de formar integral e equitativa, e que despenda mais esforços com a 

finalidade de melhorar a gestão da assistência farmacêutica, a fim de garantir o uso 

eficiente dos recursos alocados para a aquisição de medicamentos e a sustentabilidade do 

SUS. 

 

Palavras-Chaves: Gastos com medicamentos. Gestão da Assistência Farmacêutica. 

SIOPS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Abstract 

 
The increase in drug spending has become a threat to the sustainability of public 

health systems in many countries. In Brazil, drug costs consume a significant amount of 

budgetary resources for public health. Therefore, the objective of this study was to verify 

whether drug spending increased during the period from 2012 to 2016 and to analyze the 

behavior of this expenditure for the different municipalities that make up the Regional 

Health Management of Unaí - MG. The total amount of financial resources spent by the 

municipalities of GRS-Unaí with the purchase of medicines during the study period was R 

$ 16,671,521.25 million, with an annual average of R $ 4,167,880.31 million; representing 

an increase of 10.5%. Several studies have shown that there has been a significant increase 

in drug spending by SUS at all levels of health care, and by all federative entities. There 

were large differences in per capita drug spending. Uruana de Minas was the municipality 

with the lowest number of inhabitants of the health micro-region of Unaí that presented the 

highest per capita expenditure with medicines; and it was also the municipality that had the 

most uniform expenses during the analyzed period. It is necessary for each manager to 

assume responsibility for the population of its territory to promote access to comprehensive 

and equitable medicines, and to make more efforts to improve the management of 

pharmaceutical care in order to ensure efficient use of the resources allocated for the 

acquisition of medicines and SUS sustainability. 

 

Key Words: Medication expenses. Management of Pharmaceutical Assistance. SIOPS. 
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1. Introdução 

 
O direito à saúde está previsto na Constituição brasileira e inclui o acesso a 

medicamentos por meio do Sistema Único de Saúde (SUS). Grande parte da população 

brasileira obtêm medicamentos unicamente através dos programas de assistência 

farmacêutica do SUS. Os gastos com esses programas, por sua vez, exercem fortes 

pressões sobre os recursos públicos destinados à saúde (Aurea, et al, 2011). Segundo a 

Organização Mundial da Saúde – OMS, a forma como os sistemas de saúde são 

financiados determina se as pessoas podem obter atenção à saúde e se enfrentam 

dificuldades financeiras como resultado da obtenção deste cuidado e, assim, o desenho e a 

implementação de um adequado sistema de financiamento são essenciais na busca de 

cobertura universal (Vieira & Zucchi, 2013). Uma vez que os gastos com fármacos têm 

aumentado mais rápido do que o produto interno bruto dos países, o financiamento do 

consumo de medicamentos tem preocupado todo o mundo. No Canadá, por exemplo, o 

gasto com medicamentos representava, em 2006, 17% do Gasto Total em Saúde, tendo 

aumentado, de 2005, para 2006, em 6% (Teles & Coelho, 2011). 

Nos últimos anos, o aumento no gasto com medicamentos vem tornando-se uma 

ameaça à sustentabilidade dos sistemas públicos de saúde de muitos países (Lima, et al, 

2010). O aumento dos gastos farmacêuticos pode ser reflexo de vários fatores, como a 

expansão de cobertura, surgimento de novos fármacos, dinamismo epidemiológico, 

envelhecimento da população, expectativas dos pacientes e o uso inadequado de fármacos 

em diversas situações clínicas (Mota, et al, 2008). De acordo com Vieira e Zucchi (2013), 

o gasto do Ministério da Saúde (MS) com medicamentos em 2007 foi 3,2 vezes maior que 

o de 2002, sendo que esse componente passou a ser responsável por 10,7% do total de 

gastos, em 2002, representava 5,4%. 

No Brasil, os gastos com medicamentos consomem um montante significativo dos 

recursos orçamentários destinados à saúde pública (Guimarães, 2015). A dotação 

orçamentária para a área de assistência farmacêutica computa os recursos originalmente do 

tesouro municipal e as transferências das esferas federal e estadual; sendo assim objetivos 

políticos de reduzir ou controlar orçamentos públicos conduzirão para a inovação de 

ferramentas diagnósticas fáceis de usar (Silva & Caetano, 2014).  

Tendo em vista que o subfinanciamento do sistema é uma realidade, logo, 

problemas quanto à oferta de medicamentos são esperados, não só em relação à 



9  

disponibilidade de produtos, mas também quanto à racionalidade do uso e gestão dos 

serviços farmacêuticos (Vieira & Zucchi, 2013; Piola, et al, 2013). A busca pela eficiência 

na alocação dos recursos tem ocupado um importante papel na pauta das discussões das 

políticas públicas como consequência do crescimento dos gastos em saúde (Silva & 

Caetano, 2014). A evolução dos gastos com medicamentos remete à necessidade de 

otimização dos recursos disponíveis, principalmente pela dinâmica exponencial de 

incorporação de novos fármacos na área da saúde (Lima, et al, 2010). 

Segundo Piola, 2013, a combinação da dependência externa de fornecimento de 

farmoquímicos, em especial os princípios ativos, a redução dos mecanismos de controle de 

preços e a crescente institucionalização do SUS, no que tange ao componente de 

assistência farmacêutica, exerceu pressão para a ampliação dos recursos federais 

destinados à compra de medicamentos. Por outro lado, a expectativa criada pela Lei no 

9.787/1999 (Lei dos Genéricos) apresentou limitações no que diz respeito à ampliação do 

acesso da população de mais baixa renda aos medicamentos. Apesar do lançamento dos 

genéricos ter reduzido o preço médio dos medicamentos nos mercados relevantes que 

concorrem, isto não implicou necessariamente, para a população de menor renda, o 

aumento do consumo atendido pela oferta privada de medicamentos genéricos, em razão 

de restrições à concorrência no mercado de especialidades farmacêuticas (Guimarães, 

2015). 

Na política de assistência Farmacêutica houve consideráveis avanços nos marcos 

legais, com a publicação da Política Nacional de Medicamentos – PNM em 1998 (Brasil, 

2001) e Política Nacional de Assistência Farmacêutica – PNAF em 2004 (Brasil, 2004), as 

quais estabelecem, em certa medida, a visão e a missão para esta área no Brasil. A PNM 

define assistência farmacêutica como um “grupo de atividades relacionadas com o 

medicamento, destinadas a apoiar as ações de saúde demandadas por uma comunidade. 

Envolve o abastecimento de medicamentos em todas e em cada uma de suas etapas 

constitutivas, a conservação e controle de qualidade, a segurança e a eficácia terapêutica 

dos medicamentos, o acompanhamento e a avaliação da utilização, a obtenção e a difusão 

de informação sobre medicamentos e a educação permanente dos profissionais de saúde, 

do paciente e da comunidade para assegurar o uso racional de medicamentos” (Brasil, 

2001). 

O financiamento dos programas de assistência farmacêutica públicos é de 

responsabilidade das três esferas de gestão do SUS: União, estados e municípios. A 

Portaria GM/MS nº 204 de 2007 organizou e categorizou os recursos para a aquisição de 
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medicamentos em três componentes: Componente Básico da Assistência Farmacêutica; 

Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica; e o Componente Especializado da 

Assistência Farmacêutica. Em dezembro de 2007, a portaria GM/MS nº 3237 aprovou as 

normas para execução e financiamento da assistência farmacêutica na atenção básica; 

definiu o elenco de referência de medicamentos e insumos complementares; regulamentou 

o Componente Básico do Bloco de Financiamento da Assistência Farmacêutica; fixou e 

definiu valores mínimos para o Elenco de Referência nos três níveis de gestão. 

A Portaria GM/MS no 2.048, de 3 de setembro de 2009, regula os repasses dos 

recursos, que são realizados na forma de blocos de financiamento. Estes blocos são 

constituídos por cinco componentes, definidos conforme suas especificidades de ações e 

serviços de saúde pactuados, a saber: i) atenção básica; ii) média e alta complexidade 

hospitalar e ambulatorial; iii) vigilância em saúde; iv) assistência farmacêutica; e v) gestão 

do SUS. 

Os medicamentos básicos são aqueles destinados à atenção primária à saúde. Em 

julho de 2013 é publicada a Portaria GM/MS n° 1.555 que dispõe sobre as normas de 

financiamento e execução do Componente Básico da Assistência Farmacêutica (CBAF) no 

âmbito do SUS. Ela estabeleceu valores mínimos a serem aplicados por cada ente 

federativo para aquisição de medicamentos do CBAF: R$ 5,10 por habitante/ano, União; 

R$ 2,36 por habitante/ano, Estados e Distrito Federal; R$ 2,36 por habitante/ano, 

Municípios e Distrito Federal. 

O SIOPS é um importante instrumento para a gestão pública em saúde, pois a partir 

das informações sobre recursos alocados no setor, têm-se subsídios para a discussão sobre 

o financiamento e planejamento do SUS. Desde que começou a ser implantado pelo 

Ministério da em 1999, o SIOPS reúne informações sobre o financiamento e o gasto com 

saúde pública de Municípios, Estados e União e tem como objetivo instrumentalizar o 

poder público no planejamento, gestão, acompanhamento e avaliação do sistema de saúde, 

bem como apoiar os órgãos de controle na fiscalização dos dispêndios (Teixeira & 

Teixeira, 2003). Para o Ministério da Saúde (Brasil, 2018), o SIOPS “faculta aos 

Conselhos de Saúde e à sociedade em geral a transparência e a visibilidade sobre a 

aplicação dos recursos públicos no setor saúde” e deve servir como ferramenta para a 

gestão no que tange a decisão e negociação no referido setor.  

O Estado de Minas Gerais é subdivido em Superintendências e Gerências Regionais 

de Saúde (Figura 1) para descentralizar e regionalizar a gestão das ações de saúde. As 

Superintendências e Gerências Regionais de Saúde têm por finalidade garantir a gestão do 
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Sistema Estadual de Saúde nas regiões do Estado, assegurando a qualidade de vida da 

população, competindo-lhe: implementar as políticas estaduais de saúde em âmbito 

regional; assessorar a organização dos serviços de saúde nas regiões; coordenar, monitorar 

e avaliar as atividades e ações de saúde em âmbito regional; promover articulações 

interinstitucionais; executar outras atividades e ações de competência estadual no âmbito 

regional; implantar, monitorar e avaliar as ações de mobilização social na região (Minas 

Gerais, 2018). 

 

Figura 1 Divisão administrativa de Minas Gerais (GRS) 

Fonte: Minas Gerais, 2018. 

 

A Figura 2 representa os 12 municípios que compõe a GRS de Unaí: Arinos, 

Bonfinópolis de Minas, Buritis, Cabeceira Grande, Chapada Gaúcha, Dom Bosco, 

Formoso, Natalândia, Paracatu, Riachinho, Unaí, Uruana de Minas (Minas Gerais, 2018). 

Todos esses municípios pertencem à microrregião de saúde de Unaí e a Macrorregião 

Noroeste, cujo município sede é Patos de Minas.  
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Figura 2 Microrregião de Saúde de Unaí 

Fonte: Minas Gerais, 2018. 

 

Logo, o objetivo deste estudo será verificar se os gastos com medicamentos 

aumentaram no período de 2012 a 2016 e analisar o comportamento dessa despesa para os 

diferentes munícipios que integram a Gerência Regional de Saúde de Unaí – MG. Os 

resultados deste estudo irão contribuir para a gestão pública em saúde, pois a partir das 

informações sobre recursos alocados no setor, têm-se subsídios para a discussão sobre o 

financiamento e planejamento do SUS, no tocante a assistência farmacêutica.  

 

 

2 Objetivos 

 

2.1 Objetivo geral 

O objetivo geral é verificar o comportamento dos gastos públicos com 

medicamentos dos municípios que integram a Gerência Regional de Saúde de Unaí da 

região noroeste de Minas Gerais no período de 2012 a 2016, utilizando o SIOPS como 

fonte de informação desses dados. Para tanto, é importante observar os valores gastos per 

capita em medicamentos para verificar as respectivas taxas de crescimentos e flutuações 

dessas informações. 

 

2.2 Objetivo específico  

Analisar a evolução dos gastos com medicamentos desses municípios no período e 
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relacionar sua evolução com as mudanças ocorridas na política de assistência farmacêutica 

do estado, como por exemplo, a implantação do Programa Farmácia de Minas, política essa 

que reorientou a assistência farmacêutica em Minas Gerais, transferindo a gestão dos 

recursos para aquisição de medicamentos para os municípios. 

 

3 Metodologia 

 
Trata-se de um estudo de caso com base documental, no qual se verificará, através 

dos dados coletados do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos (SIOPS), a 

evolução da variável selecionada - gastos per capita com medicamentos pelos municípios 

que integram a Gerência Regional de Saúde de Unaí, sendo eles: Arinos, Bonfinópolis de 

Minas, Buritis, Cabeceira Grande, Chapada Gaúcha, Dom Bosco, Formoso, Natalândia, 

Paracatu, Riachinho, Unaí, Uruana de Minas. Os valores primários - gastos com 

medicamentos pelos municípios - estão compreendidos entre o ano de 2012 a 2016.  

Este trabalho utilizou como fonte de dados o SIOPS, que é alimentado pelos 

gestores municipais e constitui num sistema de informação de grande importância que 

pode contribuir para o bom uso dos recursos disponíveis. Os gastos com medicamentos são 

apresentados em relatório de indicadores de despesa pelo SIOPS e desta forma, para o 

estudo, foram avaliados os gastos totais para suporte profilático e terapêutico, 

considerando a população de referência contida no próprio SIOPS. Os valores apresentados 

neste trabalho são correntes, não foram utilizados índices de correção. Ferramentas que 

fornecem informações de receitas e despesas em saúde são fundamentais para a 

transparência na aplicação dos gestores, seja pelos órgãos de fiscalização, ou para o 

próprio gestor para o bom planejamento das ações que serão priorizadas diante das 

diversas políticas de saúde ou mesmo para o controle social que verificará como seus 

representantes investem no setor dentro das extensas necessidades.  

No que se refere à alocação de recursos financeiros para a aquisição de 

medicamentos pelos municípios, é preciso esclarecer que a transmissão de dados de 

receitas e despesas com ações e serviços públicos de saúde, por meio do SIOPS, é de 

natureza declaratória e não obrigatória; mas a alimentação é incentivada, uma vez que são 

criados marcos legais regulatórios (Vieira, 2013). 

Não foi avaliado neste estudo o que foi adquirido a partir dos gastos apresentados no 

SIOPS. Desta forma, não há como identificar se os valores descritos correspondem apenas 

a medicamentos do componente básico da assistência farmacêutica ou se foram 
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computados gastos com outros níveis de atenção (Secundária e Terciária); bem como gasto 

com medicamentos do componente estratégico ou especializado, e gastos com demandas 

judiciais, por exemplo. Ademais, como a responsabilidade de alimentação do SIOPS cabe 

aos municípios, não se pode desconsiderar a possibilidade de preenchimento inadequado, 

erros estes que mascaram as reais informações acerca das receitas e despesas liquidadas 

pelos municípios. 

 

4 Resultados 

 
De acordo com os dados mostrados na Tabela 1, observa-se um ligeiro aumento 

populacional no período de 2012 a 2016 dos municípios integrantes da GRS-Unaí, de 

255.995 para 271.380 habitantes, representando um acréscimo de 6%. 

 

 

Tabela 1: População dos munícipios da GRS – Unaí, MG , 2012 -2016. 

Fonte: Siops, 15 de março de 2018, Elaborada por Rodrigo da Silva Almeida.  

 

Para analisar a alocação de recursos financeiros pelos municípios, verificou-se os 

dados de receitas e despesas com ações e serviços públicos de saúde por meio do SIOPS. A 

Tabela 2 resume a situação dos valores alocados em medicamentos pelos municípios, 

considerando o uso de repasses dos três entes federativos. 

 

Municípios 2012 2013 2014 2015 2016

Arinos 17.669 18.198 18.210 18.221 18.232

Bonfinópolis de Minas 5.778 5.904 5.867 5.831 5.797

Buritis 23.091 23.979 24.169 24.351 24.524

Cabeceira Grande 6.534 6.774 6.818 6.861 6.901

Chapada Gaúcha 11.339 11.972 12.239 12.495 12.739

Dom Bosco 3.778 3.872 3.857 3.844 3.830

Formoso 8.427 8.817 8.945 9.067 9.184

Natalândia 3.279 3.376 3.377 3.379 3.381

Paracatu 86.153 89.530 90.294 91.027 91.724

Riachinho 8.013 8.257 8.266 8.274 8.283

Unaí 78.703 81.693 82.298 82.887 83.448

Uruana de Minas 3.231 3.326 3.336 3.336 3.337

TOTAL 255.995 265.698 267.676 269.573 271.380

População
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Tabela 2: Despesa total anual com medicamentos dos munícipios da GRS – Unaí, 

MG , 2012 -2016. Em R$.  

Fonte: Siops, 15 de março de 2018, Elaborada por Rodrigo da Silva Almeida.  

 

Entre 2012 e 2016, houve aumento de 10,5% nos recursos financeiros alocados 

pelos municípios para a aquisição de medicamentos no SUS, passando de 3,9 milhões de 

reais constantes de 2012 para 4,4 milhões de reais em 2016. 

O valor total de recursos financeiros gastos pelos municípios da GRS-Unaí com a 

compra de medicamentos no período de estudo foi de R$16.671.521,25 milhões, com 

média anual de R$4.167.880,31 milhões. 

Quando se analisa cada um dos municípios, percebe-se grandes variações no 

comportamentos dos gastos anuais entre 2012 e 2016. Houve uma tendência de queda no 

ano de 2013, só revertida a partir de 2016. Alguns municípios apresentaram uma 

estabilidade com tendência para crescimento nos gastos com medicamentos: Bonfinópolis 

de Minas, Buritis, Dom Bosco, Riachinho e Uruana de Minas. Enquanto os municípios de 

Cabeceira Grande, Natalândia e Paracatu apresentaram um crescimento mais vertiginoso 

nos gastos. Os municípios de Arinos, Chapada Gaúcha, Formoso e Unaí apresentaram 

redução nos gastos no período analisado. 

 A tabela 3 mostra grandes diferenças nos gastos per capita de medicamentos para 

os diferentes municípios da microrregião de saúde de Unaí. Enquanto alguns municípios 

apresentaram gastos per capita em torno de R$ 2,0 outros tiveram gastos em torno de R$ 

45,0. Arinos foi o município com os menores gastos per capita, e Uruana de minas foi o 

que teve maiores gastos. No entanto, no contexto geral, a microrregião de Unaí apresentou 

um aumento nesses gastos de R$ 16, em 2012, para R$ 23, em 2016. 

Municípios 2012 2013 2014 2015 2016

Arinos  R$           35.605,81  R$          71.455,69  R$           69.726,96  R$               156.102,70  R$             26.811,22 

Bonfinópolis de Minas  R$         125.421,01  R$        125.079,19  R$         134.665,31  R$               139.787,59  R$           136.231,21 

Buritis  R$         391.765,38  R$        445.272,50  R$         484.925,57  R$               382.214,92  R$           420.209,99 

Cabeceira Grande  R$         108.788,98  R$        168.337,23  R$         213.733,37  R$               242.973,84  R$           275.972,89 

Chapada Gaúcha  R$         175.406,78  R$        201.004,32  R$         191.905,15  R$               127.938,83  R$           115.898,59 

Dom Bosco  R$           51.499,61  R$          51.318,60  R$           48.883,19  R$                 57.302,00  R$           146.956,86 

Formoso  R$         149.528,18  R$          81.671,28  R$         133.044,95  R$               103.967,63  R$           100.572,32 

Natalândia  R$             7.768,11  R$          31.223,27  R$           22.857,79  R$                 86.092,25  R$           145.340,75 

Paracatu  R$         117.669,93  R$        345.973,28  R$         855.151,88  R$            1.948.284,42  R$        2.606.800,23 

Riachinho  R$           57.601,26  R$          78.075,49  R$         186.373,49  R$               133.435,26  R$           158.827,19 

Unaí  R$      2.560.162,28  R$        191.408,00  R$         177.356,00  R$               200.583,93  R$           103.778,80 

Uruana de Minas  R$         157.102,02  R$        158.704,46  R$         149.847,34  R$               136.424,80  R$           162.699,37 

TOTAL  R$      3.938.319,35  R$     1.949.523,31  R$      2.668.471,00  R$            3.715.108,17  R$        4.400.099,42 

Gastos Anual
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Tabela 3: Gastos Per Capita 

Fonte: Siops, 15 de março de 2018, Elaborada por Rodrigo da Silva Almeida.  

 

 De acordo com os valores mínimos exigidos como contrapartida dos três entes 

federativos pela Portaria GM/MS n° 1.555/2013, calculou-se os valores obrigatórios que os 

municípios teriam que gastar no período em estudo (Tabela 4). Assim foi possível mostrar 

na tabela 5 se houve déficit ou superávit nos valores despendidos pelos municípios. 

 

 

Tabela 4: Gastos obrigatórios Portaria GM/MS n° 1.555, julho de 2013, que dispõe 

sobre as normas de financiamento e execução do Componente Básico da Assistência 

Farmacêutica (CBAF). 

Fonte: Siops e Portaria GM/MS 1.555/2013, 15 de março de 2018, Elaborada por 

Rodrigo da Silva Almeida.  

 

Observa-se na Tabela 5 que, entre 2012 e 2016, os municípios aumentaram em 

Municípios 2012 2013 2014 2015 2016

Arinos 2,02 3,93 3,83 8,57 1,47

Bonfinópolis de Minas 21,71 21,19 22,95 23,97 23,50

Buritis 16,97 18,57 20,06 15,70 17,13

Cabeceira Grande 16,65 24,85 31,35 35,41 39,99

Chapada Gaúcha 15,47 16,79 15,68 10,24 9,10

Dom Bosco 13,63 13,25 12,67 14,91 38,37

Formoso 17,74 9,26 14,87 11,47 10,95

Natalândia 2,37 9,25 6,77 25,48 42,99

Paracatu 1,37 3,86 9,47 21,40 28,42

Riachinho 7,19 9,46 22,55 16,13 19,18

Unaí 32,53 2,34 2,16 2,42 1,24

Uruana de Minas 48,62 47,72 44,92 40,89 48,76

MEDIA 16,35 15,04 17,27 18,88 23,42

Gastos Per Capita

Municípios 2012 2013 2014 2015 2016

Arinos 173.509,58R$      178.704,36R$        178.822,20R$       178.930,22R$      179.038,24R$      

Bonfinópolis de Minas 56.739,96R$         57.977,28R$          57.613,94R$         57.260,42R$        56.926,54R$         

Buritis 226.753,62R$      235.473,78R$        237.339,58R$       239.126,82R$      240.825,68R$      

Cabeceira Grande 64.163,88R$         66.520,68R$          66.952,76R$         67.375,02R$        67.767,82R$         

Chapada Gaúcha 111.348,98R$      117.565,04R$        120.186,98R$       122.700,90R$      125.096,98R$      

Dom Bosco 37.099,96R$         38.023,04R$          37.875,74R$         37.748,08R$        37.610,60R$         

Formoso 82.753,14R$         86.582,94R$          87.839,90R$         89.037,94R$        90.186,88R$         

Natalândia 32.199,78R$         33.152,32R$          33.162,14R$         33.181,78R$        33.201,42R$         

Paracatu 846.022,46R$      879.184,60R$        886.687,08R$       893.885,14R$      900.729,68R$      

Riachinho 78.687,66R$         81.083,74R$          81.172,12R$         81.250,68R$        81.339,06R$         

Unaí 772.863,46R$      802.225,26R$        808.166,36R$       813.950,34R$      819.459,36R$      

Uruana de Minas 31.728,42R$         32.661,32R$          32.759,52R$         32.759,52R$        32.769,34R$         

TOTAL 2.513.870,90R$   2.609.154,36R$    2.628.578,32R$   2.647.206,86R$  2.664.951,60R$   

Gastos obrigatórios
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quase 18% o volume de recursos próprios alocados no financiamento da aquisição de 

medicamentos, muitos superando os valores mínimos exigidos pela legislação. No entanto, 

alguns municípios não investiram o valor mínimo exigido pela Portaria GM/MS 

1.555/2013. Os municípios de Arinos e Unaí foram os que apresentaram o maior déficit 

nos valores despendidos com medicamentos. 

 

 

Tabela 5: Valores gastos em medicamentos; excetuando-se os obrigatórios de 

acordo com a Portaria GM/MS 1.555/2013. 

Fonte: Siops e Portaria GM/MS 1.555/2013, 15 de março de 2018, Elaborada por 

Rodrigo da Silva Almeida.  

 

5 Discussão 

 
Vários estudos demonstram que ocorreu um aumento significativo nos gastos com 

medicamentos pelo SUS em todos os níveis de atenção à saúde, e por todos os entes 

federativos (Lima, et al, 2010; Vieira & Zucchi, 2013; Guimarães, 2015). Lima et al 

(2010) analisou a incorporação e o gasto com medicamentos de relevância financeira, entre 

outubro de 2008 e setembro de 2009, em um hospital universitário federal de grande porte 

e alta complexidade situado no Estado do Rio de Janeiro; constatou-se que 57 

medicamentos de alto valor financeiro representaram 15% do total de medicamentos e 85% 

do gasto anual. Vieira e Zucchi (2013) verificaram que entre 2005 e 2009 houve um 

aumento de 65,3% nos recursos financeiros da União para aquisição de medicamentos, e 

que os Estados e o Distrito Federal aumentaram em 112,4% o volume de recursos próprios 

alocados no financiamento de medicamentos, para os municípios este crescimento foi de 

22,7%. Guimarães (2015) verificou que houve um aumento de 30,45% nos gastos per 

Municípios 2012 2013 2014 2015 2016

Arinos 137.903,77-R$     107.248,67-R$        109.095,24-R$     22.827,52-R$             152.227,02-R$       

Bonfinópolis de Minas 68.681,05R$        67.101,91R$          77.051,37R$       82.527,17R$             79.304,67R$          

Buritis 165.011,76R$     209.798,72R$        247.585,99R$     143.088,10R$           179.384,31R$       

Cabeceira Grande 44.625,10R$        101.816,55R$        146.780,61R$     175.598,82R$           208.205,07R$       

Chapada Gaúcha 64.057,80R$        83.439,28R$          71.718,17R$       5.237,93R$               9.198,39-R$            

Dom Bosco 14.399,65R$        13.295,56R$          11.007,45R$       19.553,92R$             109.346,26R$       

Formoso 66.775,04R$        4.911,66-R$            45.205,05R$       14.929,69R$             10.385,44R$          

Natalândia 24.431,67-R$        1.929,05-R$            10.304,35-R$       52.910,47R$             112.139,33R$       

Paracatu 728.352,53-R$     533.211,32-R$        31.535,20-R$       1.054.399,28R$       1.706.070,55R$    

Riachinho 21.086,40-R$        3.008,25-R$            105.201,37R$     52.184,58R$             77.488,13R$          

Unaí 1.787.298,82R$  610.817,26-R$        630.810,36-R$     613.366,41-R$           715.680,56-R$       

Uruana de Minas 125.373,60R$     126.043,14R$        117.087,82R$     103.665,28R$           129.930,03R$       

TOTAL 1.424.448,45R$  659.631,05-R$        39.892,68R$       1.067.901,31R$       1.735.147,82R$    

Deficit/Superavit 



18  

capita de medicamentos para os municípios pernambucanos de até 16.980 habitantes, 

enquanto que municípios entre 16.981 a 50.940 habitantes tiveram um aumento de 9,69%.  

Os resultados mostraram que houve, entre 2012 e 2016, um aumento de 10,5% nos 

recursos financeiros alocados para a compra de medicamentos pelos municípios 

pertencentes à microrregião de Unaí. Esse aumento dos gastos pode ser reflexo de vários 

fatores, como a expansão de cobertura, surgimento de novos fármacos, dinamismo 

epidemiológico, envelhecimento da população, expectativas dos pacientes; e o uso 

inadequado de fármacos em diversas situações clínicas, resultado da crescente 

medicalização da saúde. Guimarães (2015) também verificou essa tendência no 

crescimento dos gastos em municípios do estado de Pernambuco. Ainda segundo 

Guimarães, a ocorrência de maiores ou menores gastos com medicamentos pelos gestores 

municipais pode estar relacionado a vários fatores como, por exemplo, a regularidade no 

repasse das contrapartidas, seja ela federal, estadual ou municipal.  

Considerando o período analisado, o ano de 2013 apresentou o menor valor 

liquidado para aquisição de medicamentos. Contribuiu para isso a forte queda dos valores 

gastos pelos municípios de Formoso e Unaí, em relação a 2012, 45% e 92% 

respectivamente. Dentre outras possíveis causas dessa queda tão abrupta, vale lembrar que 

o ano de 2013 marca o início de um mandato do poder executivo municipal e sabe-se que, 

além de mudanças no perfil epidemiológico da população, fatores de ordem política e de 

planejamento também podem afetar a assistência farmacêutica. 

Segundo Silva e Caetano, 2014, a mudança verificada no comportamento do 

ambiente de gastos traz à tona a discussão em torno da integração da assistência 

farmacêutica ao modelo de atenção à saúde, que no SUS tem ocorrido por meio do 

fortalecimento da expansão da atenção primária em saúde, com foco na Estratégia de 

Saúde da Família. Logo, conhecer o desempenho dos gastos municipais da assistência 

farmacêutica permite orientar suas atividades pela lógica da atenção à saúde, de maneira a 

aumentar a cobertura qualificada de acesso aos medicamentos, aplicada aos desafios 

intrínsecos de cada município. 

Numa análise sobre o gasto das três esferas com ações e serviços públicos em 

saúde, no período de 2000 a 2011, Piola et al (2013) constatou que houve um aumento da 

participação de estados e municípios no financiamento da saúde implicando, na prática, 

num incremento real de recursos para saúde da ordem de R$ 61,6 bilhões. Os municípios 

foram os que tiveram maior aumento na participação, enquanto a União apresentou uma 

redução na participação nesses gastos no mesmo período analisado.   
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Para aquisição de medicamentos, no período estudado, a maioria dos municípios 

integrantes da GRS de Unaí adotava o modelo Totalmente Centralizado no Estado (TCE), 

no qual o Estado é gestor dos recursos municipal, estadual e federal. Os municípios de 

Cabeceira Grande, Riachinho e Paracatu adotavam o modelo Parcialmente Descentralizado 

no Município (PDM), no qual o município é gestor do recurso federal e municipal e o 

Estado executa a contrapartida estadual em medicamentos (Minas Gerais, 2013). 

Coincidentemente estes três municípios efetivaram grandes aportes no gasto com 

medicamentos, principalmente, nos anos de 2015 e 2016. Desconsiderando os valores da 

contrapartida municipal obrigatória por lei, em 2016, por exemplo, do montante gasto com 

medicamentos, o município de Cabeceira Grande foi responsável pelo aporte extra de 75% 

dos recursos; Riachinho e Paracatu, 51% e 34% respectivamente. Mesmo assim, não se 

pode afirmar que este cenário esteja relacionado com a forma de gestão utilizada por esses 

municípios, uma vez que a maioria dos municípios está sob a gestão Totalmente 

Centralizada no Estado, na qual o estado adquire os medicamentos através de uma ata de 

registro de preço única. 

A não aplicação dos recursos financeiros pactuados pelos três entes federativos 

pode gerar uma execução na aquisição de medicamentos abaixo das necessidades da 

população, provocando desabastecimento destes itens no SUS. O município de Arinos, por 

exemplo, não gastou nem sequer os valores da contrapartida federal e estadual com 

medicamentos no período em estudo, excetuando-se o ano de 2015; o que pode ter levado a 

população a sofrer com a falta de medicamentos no SUS.  

Este estudo avaliou apenas o montante financeiro executado para aquisição dos 

medicamentos; não foi realizada uma análise qualitativa dos gastos com medicamentos, ou 

seja, a que preço eles foram adquiridos pelos municípios. Um estudo mais aprofundado 

sobre a qualidade dos gastos na aquisição de medicamentos pelos municípios poderia 

demonstrar se o fator preço justifica os resultados oscilantes obtidos. 

É importante frisar que o financiamento público da assistência farmacêutica 

possibilita o acesso a medicamentos a uma parcela importante da população brasileira. 

Além disso, existem evidências da sua natureza progressiva, uma vez que é a população de 

menor renda é que faz mais uso do fornecimento público de medicamentos (IPEA, 2010). 

Guimarães (2015) verificou que o comportamento dos gastos per capita com 

medicamentos dos municípios de menor porte populacional apresenta valores liquidados 

per capita superiores dos municípios com maior porte populacional, corroborando os 

resultados deste trabalho, no qual os municípios com menor número de habitantes tiveram 



20  

o maior gasto per capita com medicamentos. No entanto, não se pode afirmar que isso se 

deve a uma economia de escala, uma vez que no período estudado, pois a maioria dos 

municípios tinham suas contrapartidas federais, estaduais e municipais geridas pelo Estado 

de Minas Gerais, no qual as compras eram centralizadas; exceto Cabeceira Grande, 

Paracatu e Riachinho, os quais faziam a gestão de suas respectivas contrapartidas 

municipais.  

Os dois municípios mais populosos da região estudada, Paracatu e Unaí, 

apresentaram resultados per capita inversamente proporcionais, pois, enquanto o primeiro 

apresentou um resultado crescente ao longo do período, o segundo apresentou um 

resultado decrescente. Essa mesma situação foi constatada por Vieira & Zucchi, 2013, que 

avaliaram que houve diferença no gasto de municípios por região, sendo que municípios 

com até 10 mil habitantes tiveram gasto maior que os demais. Uruana de Minas é o 

município com menor número de habitantes da microrregião de saúde de Unaí, no entanto, 

foi o que apresentou a maior gasto per capita com medicamentos; e também foi o 

município que teve os gastos mais uniformes durante o período analisado. O fato de 

municípios menores realizarem maiores gastos per capita com medicamentos pode está 

relacionado com a pressão política que a população exerce sobre seus representantes do 

poder político e legislativo, já que em municípios com poucos habitantes o contato destes 

com o prefeito e vereadores se torna mais frequente. Logo, esses municípios apresentam 

uma tendência maior em realizar compras de quantidades maiores de medicamentos. Isso 

ficou evidente neste trabalho, uma vez que municípios com baixo índice populacional - 

Bonfinópolis de Minas, Buritis, Dom Bosco, Riachinho e Uruana de Minas - foram os que 

apresentaram maior estabilidade nos gastos, com tendência ao crescimento. 

Ainda analisando os gastos per capita, Teles e Coelho, 2011, observa que a 

distribuição dos aportes federais para medicamentos numa macrorregião de saúde do leste 

da Bahia apresentou pouca diferença de valores per capita entre os municípios, 

considerando a flutuação populacional. Isso reforça o argumento de que a diferença nos 

gastos per capita com medicamentos pelos municípios integrantes da GRS-Unaí decorre 

mais dos aportes municipais, uma vez que os repasses estaduais e federais não sofreram 

variação significativa. 
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6 Conclusão 
 

Portanto, a partir dos resultados obtidos, pode-se concluir, numa visão geral que, 

mesmo com políticas de financiamento da assistência farmacêutica para o componente 

básico, os gastos dos municípios com aquisição de medicamentos são maiores do que os 

valores mínimos pactuados pelos três entes a serem aplicados pelos municípios, diante da 

disponibilidade de valores financeiros das contrapartidas. Esta constatação reflete que a 

maior responsabilidade dos municípios em ações e serviços em saúde pode estar 

provocando possível gasto adicional com aquisição de medicamentos para suprir às 

necessidades da população. Com isso, os gestores municipais devem utilizar uma maior 

fatia dos recursos próprios para realizar as aquisições dos medicamentos necessários, 

provocando possíveis reduções na destinação de recursos financeiros em outras áreas. 

Medicamentos são insumos de grande importância para o funcionamento dos 

sistemas de saúde e precisam ser garantidos através de políticas governamentais ou 

medidas que assegurem esta ação. Os programas de assistência farmacêutica no SUS são, 

muitas vezes, a única forma de acesso aos medicamentos para parte importante da 

população brasileira. A garantia de acesso a medicamentos com uso racional é um grande 

desafio para os gestores de saúde. Faz-se necessário despender mais esforços com a 

finalidade de melhorar a gestão da assistência farmacêutica, a fim de garantir o uso 

eficiente dos recursos alocados para a aquisição de medicamentos e a sustentabilidade do 

SUS. 

O trabalho abrangeu período relativamente extenso e importante para conhecer o 

desempenho dos gastos municipais da assistência farmacêutica da microrregião de saúde 

de Unaí; seus resultados permitirão orientar as atividades de atenção à saúde, de maneira a 

aumentar a cobertura qualificada de acesso aos medicamentos. Os resultados apresentados 

podem contribuir para uma maior responsabilização do município na gestão e aplicação de 

recursos com medicamentos na atenção primária em saúde. Espera-se que a assistência 

farmacêutica seja compreendida de forma mais ampla pelos gestores em saúde de todas as 

esferas, para que a mesma possa, em algum momento, influenciar nos resultados 

favoráveis em saúde diante de um acesso integral e qualificado. Acredita-se que novos 

estudos, principalmente numa abordagem qualitativa dos gastos com assistência 

farmacêutica, possam mensurar a capacidade dos municípios integrantes da GRS-Unaí em 

financiar de forma sustentável os produtos que atendam as necessidades da população 

frente às crescentes demandas da saúde na atenção básica. 
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As diferenças de gastos entre os municípios refletiram desigualdades devido a 

fatores não bem compreendidos, uma vez em que se trata de uma região com 

características similares. Tendo em vista que os recursos são limitados, racionalizar seu uso 

levando-se em conta as necessidades das populações, faz-se imprescindível, de modo que 

se estabeleça uma alocação eficiente e equitativa.  

Ademais, deve-se colocar no debate político a necessidade de se manter o 

financiamento da assistência farmacêutica em alinhamento com as necessidades da 

população, bem como, que cada gestor assuma a responsabilidade pela população de seu 

território em promover o acesso a medicamentos de formar integral e equitativa. Torna-se 

importante melhorar nossos sistemas de informações para se ter um conhecimento mais 

adequado do gasto funcional com medicamentos realizado pelos municípios; um caminho 

pode ser a integração do SIOPS com os sistemas de gerenciamento da assistência 

farmacêutica utilizados por eles. 
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