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RESUMO 
 
 

Este trabalho tem como objetivo a investigação do acesso aos medicamentos gratuitos para 
usuários do SUS por meio da Política Nacional de Medicamentos. A base de dados utilizada 
foi a PENAD98/03. Nesta pesquisa utilizou-se o modelo que conceitua acesso de acordo com 
a utilização do individuo ao serviço público de saúde, e recebimento do medicamento gratuito 
levando em conta as características que levam a utilizar esses serviços. Mediante modelo 
Logist através do método de máxima verossimilhança foi possível verificar que o acesso a 
medicamentos gratuitos aumentou entre 6 e 9% pontos percentuais cinco anos após a 
promulgação da PNM. A analise descritiva com relação ao recebimento de medicamento 
gratuito por faixa de renda, mostra que mesmo entre os usuários do SUS, aqueles com 
maiores rendimentos têm uma probabilidade menor de receber medicamentos gratuitos. E 
para os portadores de doenças crônicas como diabetes e hipertensão estes, têm maiores 
chances de receberem medicamentos gratuitos. Estes resultados demonstram certa eficácia do 
serviço público de atingir aqueles que realmente são mais necessitados.  
Palavras chave: Acesso aos medicamentos; Acesso ao Serviço Público de Saúde; Política 
Nacional de Medicamentos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ABSTRACT 
 
 
 

This work aims at the investigation of access to medicines free for users of SUS through the 
National Drug Policy. The database was used to PENAD98/03. In this research used is a 
model that conceitua access according to the individual use of the public health service, and 
receiving the medicine free taking into account the characteristics that lead to use those 
services. Through Logist model by the method of maximum likelihood has been unable to 
verify that access to free medicines rose between 6% and 9 percentage points five years after 
the promulgation of the PNM. The descriptive review with respect to the receipt of free 
product per lane-income, shows that even among users of SUS, those with higher incomes 
have a lower probability of receiving free medication. And for the carriers of chronic diseases 
such as diabetes and hypertension, are more likely to receive free medicine. These results 
show some effectiveness of the public service to reach those who are really in need.  
Key words: Access to medicines; Access to the Public Health Service, National Drug Policy. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
 
 
 Os medicamentos constituem um dos itens de maior gasto na renda familiar e no gasto 

público, e um dos mais importantes instrumentos no suporte às ações de saúde, sem os quais 

os sistemas de saúde tornar-se-iam inviáveis. O crescimento dos gastos em saúde, tanto no 

setor público quanto no privado, tem levado os governos a buscar estratégias e alternativas 

para racionalização desses gastos e redução do consumo de medicamentos. Assim surgem as 

políticas de assistência à saúde, ações voltadas para a promoção da melhoria das condições da 

assistência à saúde da população, e, portanto ao acesso da mesma aos medicamentos 

considerados essenciais.  

 Nas últimas décadas o Brasil tem passado por diversas políticas de assistência a saúde 

na tentativa de oferecer a população carente assistência gratuita a medicamentos e 

atendimento hospitalar. A extinta CEME (Central de Medicamentos), que surgiu em 1971 e 

perdurou até 1997, foi uma das tentativas do governo, no qual previa que além de adquirir e 

distribuir medicamentos a baixo custo a população, promoveria a pesquisa para o 

descobrimento de novas matérias-primas e capacitação de recursos. Segundo Bermudez 

(2004), o fracasso dessa política deveu-se, entre outros motivos, a falta de repasse financeiro 

da CEME para projetos previamente aprovados e em andamento e também a falta de foco 

dessa instituição que investia em processos bastante diversificados. Esse período consolidou 

um quadro de carência de insumos farmacêuticos, sem a garantia dos acessos aos 

medicamentos de uso contínuo para grupos específicos como hipertensos, diabéticos, entre 

outros. Portanto, é uma grande preocupação no Brasil a garantia do acesso aos serviços de 

saúde e a medicamentos de qualidade.  

 No dia 30 de outubro de 1998 o Ministério da Saúde apresenta a Política Nacional de 

Medicamentos (PNM), trazendo mudanças significativas com ênfases nos processos de 

descentralização, revisões de práticas administrativas e intervenções no mercado. Esta 

dissertação tem como objetivo geral descrever e avaliar o impacto da PNM no acesso a 

medicamentos gratuitos para usuários do SUS, e como objetivo especifico analisar se os 

efeitos da PNM foram diferenciados para diferentes faixas de renda. O período de 

implantação da PNM ocorreu entre 1998 e 2003, o que nos permite induzir que mudanças nos 

padrões de comportamento (se houver) para uma mesma variável possam estar (pelo menos 

parcialmente) correlacionadas com a mudança política. Portanto esta é a nossa hipótese 

principal. 
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 A prestação de serviços pela rede pública é a única alternativa para a assistência à 

saúde e o acesso aos medicamentos para uma grande parte da população. No Brasil, estima-se 

que dois terços da população brasileira depende de alguma ação governamental para fazer 

frente às suas necessidades de medicamentos (Conass-Conselho Nacional de Secretarias 

Estaduais de Saúde/apud/Ministério da Saúde (2005)).  Avaliar o impacto da PMN no acesso 

da população a medicamentos gratuitos, portanto, é de fundamental importância para ampliar 

a discussão sobre a eficácia pública da oferta de medicamentos. Ademais, os medicamentos 

não são apenas bens de consumo, eles têm, além do valor monetário, um valor social 

intrínseco inestimável, pois estão ligados ao tratamento e cura de doenças. Segundo a 

declaração das políticas farmacêuticas dos paises Andinos: “A disponibilidade e o acesso aos 

medicamentos constituem parâmetros que permitem medir a qualidade dos serviços de saúde 

e constituem indicadores sociais de justiça e equidade na distribuição das riquezas de uma 

nação (CRF-SP 2001)”.  

 Para investigar o impacto da PMN no acesso aos medicamentos gratuitos esta 

dissertação está estruturada da seguinte maneira. Na primeira seção a Política Nacional de 

Medicamentos será apresentada contendo objetivos, diretrizes, prioridades, e uma análise 

geral da mesma e das políticas que a antecederam. Em seguida será feita uma revisão de 

literatura para alguns trabalhos correlatos de assistência à saúde. Na terceira seção mostra-se a 

metodologia de avaliação de impacto da PMN, que também trará o conceito de acesso, os 

dados utilizados na pesquisa (PNAD 1998 e 2003), e o modelo empírico a ser estimado. 

Finalmente, a análise dos resultados e as conclusões gerais complementam esta dissertação.  
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2. POLÍTICA NACIONAL DE MEDICAMENTOS (PNM) 
 
  

 Antes de analisarmos a Política Nacional de Medicamento (PNM) é importante fazer 

uma rápida retrospecção dos fatos importantes que influenciaram mudanças nas políticas de 

medicamentos. Nesta análise retrospectiva de políticas ressalta-se que a Organização Mundial 

de Saúde (OMS) recomenda alguns componentes como sendo os mais importantes para 

assegurar que os medicamentos essenciais estejam disponíveis de maneira racional. Dentre 

estes itens, o que mais se destaca é a adoção de Legislação, Regulamentação e guias de 

conduta.  

  Em 1971 nascia a Central de Medicamentos - CEME, com o objetivo de “promover e 

organizar o fornecimento, por preços acessíveis, de medicamentos de uso humano a quantos 

não puderem por suas condições econômicas, adquiri-los a preços comuns no mercado 

(Negri, 2002)”.  

 A CEME e as atividades por ela desenvolvidas baseavam-se em um modelo 

centralizado de gestão, onde o governo federal estabelecia as diretrizes e participava 

decididamente das suas execuções. Os estados e municípios brasileiros eram excluídos 

praticamente de todo o processo decisório. No ponto de vista da regulação o instrumento 

utilizado foi o controle de preços, utilizado até meados de 1990. A partir de agosto de 1990 o 

controle de preços foi suspenso, mas a elevação de preços generalizada levou a novo 

congelamento e reajustes negociados até que, a partir de maio de 1992, os preços foram 

totalmente liberados. 

Esta medida prevaleceu até a chegada do Plano Real, onde os preços foram 

acompanhados pelo Governo até 1996, e daí em diante foram novamente liberados. A esta 

liberdade seguiram-se aumentos de preços que propiciou novas ações de controle. Como 

nesta época o país não reconhecia o direito de patentes sobre medicamentos foi gerado um 

mercado de medicamentos similares1. Essa foi uma primeira tentativa de introdução dos 

medicamentos genéricos visando à redução de preços pela ampliação da concorrência e 

redução da assimetria de informação. Essa medida, no entanto, revelou-se insuficiente para 

alcançar esses fins. Outro fato negativo da CEME é que não era praticada a promoção do uso 

                                                 
1 O Medicamento similar é aquele que possui o mesmo fármaco, a mesma forma farmacêutica do medicamento 
de referência, mas não têm sua bioequivalência comprovada, como têm os genéricos. 
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racional dos medicamentos, que envolve ações de incentivo à prescrição e dispensação 

adequada de medicamentos. 

Avanços, como a elaboração da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais 

(Rename), ponto estratégico na implantação de um sistema integral de medicamentos, 

perdeu-se como instrumento de referência para a organização dos serviços de Assistência 

Farmacêutica, na medida em que não teve a atualização mantida, ficando de 1983 a 1998 sem 

revisão.  

  Portanto a atuação da CEME foi marcada por várias tentativas de acertos em meio a 

um contexto de instabilidade geral (de produção e de preços) que também contagiou e até se 

intensificou na assistência farmacêutica. A partir de meados da década de 90 o Ministério da 

Saúde começa a desenhar uma nova política de medicamentos, baseando-se na 

descentralização, na melhor forma de aquisição, na intervenção mais incentivadora do 

mercado e no fortalecimento da produção estatal. A CEME foi então extinta em julho de 

1997. 

Em 30 de outubro de 1998 surge a Política Nacional de Medicamentos (Portaria nº. 

3.916/MS/GM,) como parte essencial da Política Nacional de Saúde constitui um dos 

elementos fundamentais para a efetiva implementação de ações capazes de promover a 

melhoria das condições da assistência à saúde da população. A Lei n.º 8.080/90, em seu 

artigo 6o, estabelece como campo de atuação do Sistema Único de Saúde - SUS – a 

“formulação da política de medicamentos de interesse para a saúde”.  

O seu propósito precípuo é o de garantir a necessária segurança, eficácia e qualidade 

dos medicamentos, a promoção do uso racional e o acesso da população àqueles 

medicamentos considerados essenciais. Suas diretrizes são: 

• Adoção da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (Rename); 

• Regulamentação sanitária de medicamentos; 

• Reorientação da Assistência Farmacêutica; 

•  Promoção do Uso Racional de Medicamentos (URM); 

• Desenvolvimento científico e tecnológico; 

• Promoção da produção de medicamentos; 

• Garantia da segurança, eficácia e qualidade dos medicamentos; 

• Desenvolvimento e capacitação de recursos humanos. 
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As prioridades da PNM são: 

• Adoção de relação de medicamentos essenciais; 

• Reorientação da Assistência Farmacêutica; 

• Promoção da produção de medicamentos; 

• Regulamentação Sanitária de Medicamentos. 

 Adoção de relação de medicamentos essenciais  

 Integram o elenco dos medicamentos essenciais àqueles produtos considerados 

básicos e indispensáveis para atender a maioria dos problemas de saúde da população. Esses 

produtos devem estar continuamente disponíveis aos segmentos da sociedade que deles 

necessitem nas formas farmacêuticas apropriadas, e compõem uma relação nacional de 

referência que servirá de base para o direcionamento da produção farmacêutica e para o 

desenvolvimento científico e tecnológico, bem como para a definição de listas de 

medicamentos essenciais nos âmbitos estadual e municipal. O Ministério da Saúde estabelece 

mecanismos que permitam a contínua atualização da Relação Nacional de Medicamentos 

Essenciais - RENAME, imprescindível instrumento de ação do SUS, na medida em que 

contempla um elenco de produtos necessários ao tratamento e controle da maioria das 

patologias prevalecentes no País. 

 Trata-se, portanto, de meio fundamental para orientar a padronização, quer da 

prescrição, quer do abastecimento de medicamentos, principalmente no âmbito do SUS, 

constituindo, assim, um mecanismo para a redução dos custos dos produtos. Visando maior 

veiculação, a RENAME deverá ser continuamente divulgada por diferentes meios, como a 

Internet, por exemplo, possibilitando, entre outros aspectos, a aquisição de medicamentos a 

preços menores, tanto por parte do consumidor em geral, quanto por parte dos gestores do 

sistema.  

 Reorientação da Assistência Farmacêutica 

 Já a assistência farmacêutica não se restringe às questões atinentes à aquisição e à 

distribuição de medicamentos, englobando também as atividades de seleção, programação, 

aquisição, armazenamento e distribuição, controle da qualidade e utilização - nesta 

compreendida a prescrição e a dispensação -, de modo a favorecer a disponibilidade dos 

produtos segundo as necessidades da população. As ações incluídas nessa assistência devem 

ter por objetivo programar, no âmbito das três esferas do SUS, todas as atividades 
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relacionadas à promoção do acesso da população aos medicamentos essenciais. A 

reorientação do modelo de assistência farmacêutica fundamenta-se: na descentralização da 

gestão; na promoção do uso racional; na otimização e na eficácia do sistema de distribuição 

no setor público; no desenvolvimento de iniciativas que possibilitem a redução nos preços 

dos produtos, viabilizando, inclusive, o acesso da população aos produtos no âmbito do setor 

privado. 

 Promoção da produção de medicamentos 

 Quanto à promoção da produção de medicamento este é um ponto de grande 

importância da política nacional de medicamentos, por estimular a produção tanto para o 

setor privado nacional como oficial. Os laboratórios oficiais deverão ser utilizados, 

preferencialmente, para atender às necessidades de medicamentos essenciais, sobretudo os 

destinados à atenção básica, e estimulados para que supra as demandas oriundas das esferas 

estadual e municipal do SUS. O papel desses laboratórios é especialmente importante no que 

tange ao domínio tecnológico de processos de produção de medicamentos de interesse em 

saúde pública. Com referência aos medicamentos genéricos, o Ministério da Saúde, em ação 

articulada, estimulará a fabricação desses produtos pelo parque produtor nacional, incluindo, 

também, a produção das matérias-primas e dos insumos necessários. Será também 

incentivada a produção de medicamentos destinados ao tratamento de patologias cujos 

resultados tenham impacto sobre a saúde pública ou que são adquiridos em sua quase 

totalidade pelo setor público. Deverão ser identificados e implementados mecanismos que 

possibilitem, aos laboratórios oficiais, a modernização dos seus sistemas de produção e o 

alcance de níveis de eficiência e competitividade.  

 Regulamentação Sanitária de Medicamentos 

 No que diz respeito à regulamentação sanitária de medicamentos, esta diretriz se 

fundamenta no cumprimento da regulamentação sanitária, destacando-se as atividades de 

inspeção e fiscalização, com as quais é feita a verificação regular e sistemática. Essas 

atividades, coordenadas em âmbito nacional pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 

são efetivadas mediante ações próprias do Sistema Nacional respectivo, no cumprimento dos 

regulamentos concernentes às boas práticas de fabricação.  

 A operacionalização das prioridades da PNM ficou então condicionada a vários 

processos de mudanças operacionais e regulatórias onde se destacam: i) a descentralização da 
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assistência farmacêutica, ii) a mudança no processo de aquisição dos medicamentos 

centralizados, e iii) a intervenção no mercado por incentivos competitivos. Estas mudanças 

podem influenciar no acesso da população a medicamentos por meio de melhoras nas 

condições de oferta.   

2.1 Descentralização 

 Conforme apresentado anteriormente a adequação da assistência farmacêutica ao 

modelo descentralizado de gestão em saúde atualmente vigente no país tem como marco a 

extinção da Central de Medicamentos (Ceme), em 1997, e a publicação da Política Nacional 

de Medicamentos (Portaria 3916/ 98), que dentre várias outras questões definiu a 

competência de cada esfera de governo neste tema. Um outro instrumento legal que 

pretendeu auxiliar a organização desse novo modelo foi a Portaria 176/99, que: definiu o Piso 

da Assistência Farmacêutica Básica (PAFB), classificou modalidades de fornecimento de 

medicamentos quanto à fonte de financiamento, definiu as competências de cada nível de 

governo quanto a esse aspecto específico além de fornecer orientação quanto à organização 

da AFB nos moldes dos instrumentos dispostos na Norma Operacional Básica 96 (NOB 96) – 

Plano de Saúde e Programação Anual. Ainda, conjuntamente à definição do PAFB, são 

definidas condições para qualificação dos estados e municípios para o recebimento dos 

recursos. Estes dois documentos marcam a redefinição da Assistência Farmacêutica no 

âmbito do Sistema Único de Saúde do Brasil.  

Estados e municípios passaram a adquirir os medicamentos básicos mais utilizados na 

rede pública. Os recursos para essa ação são repassados do Fundo Nacional de Saúde aos 

fundos dos demais níveis de gestão em parcelas mensais. O valor a ser repassado é calculado 

nos seguintes valores: R$ 1,65 (um real e sessenta e cinco centavos) por habitante ao ano, 

oriundo do orçamento do Ministério da Saúde; R$ 1,00 (um real) por habitante ao ano, no 

mínimo, como contrapartida estadual e do Distrito Federal, oriundo de orçamentos próprios; 

e R$ 1,00 (um real) por habitante ao ano, no mínimo, como contrapartida municipal, oriunda 

de orçamento próprio. O financiamento destinado à aquisição e distribuição de medicamentos 

do Componente Estratégico do Elenco da Assistência Farmacêutica Básica é realizado 

observando-se os valores anuais per capita definidos por grupo, por exemplo: Grupo HD 

(hipertensão e diabetes) – R$ 1,15 (um real e quinze centavos) 
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 Apesar do avanço da descentralização, recursos importantes ainda são empregados 

diretamente pelo Ministério da Saúde. Esses valores corresponderam, em 2001, a cerca de R$ 

880,0 milhões (Negri, 2002). Desse total, parte importante (59%) refere-se ao programa de 

AIDS. Para essas aquisições centralizadas, foram tomadas algumas iniciativas voltadas para a 

melhoria da capacidade de negociação e os processos administrativos envolvidos. 

2.2 Processo de Aquisição de Medicamentos Centralizados 

 

 As aquisições de certos medicamentos são feitas pelo Ministério da Saúde por meio de 

licitações, modelo regido no país pela Lei nº 8.666/93, que estabelece um conjunto de 

procedimentos administrativos legais para aquisição, venda ou contratação na Administração 

Pública. Existem aquisições que podem ser executadas de forma centralizada pelo Ministério 

da Saúde ou de forma descentralizada conforme pactuação2. O medicamento insulina 

humana, por exemplo, é parte do elenco do Grupo de Medicamentos de Hipertensão e 

Diabetes, que é adquirido pelo Ministério da Saúde e distribuído aos gestores. 

                                                

 Das aquisições realizadas pelo Ministério da Saúde, 62% são licitações internacionais, 

37% são licitações nacionais e menos de 1% é adquirido por compra direta. É importante 

salientar que uma parcela de 28% do custo total das licitações nacionais é referente a 

medicamentos adquiridos na rede de laboratórios oficiais, que fornecem medicamentos por 

meio de convênios e contratos, e dispensam licitação. A aquisição não se restringe aos 

medicamentos constantes da Rename. Os medicamentos dispensados em caráter excepcional 

(de alta complexidade e de alto custo) são outros exemplos importantes. Atualmente, o Brasil 

utiliza 15 anti-retrovirais, sendo que oito já são produzidos no País. Dos sete importados, três 

consomem 63% (R$ 358 milhões) do orçamento. 

 Segundo Negri (2002) a descentralização proporcionou grande melhoria no processo 

de aquisição de medicamentos, tanto para os medicamentos considerados essenciais como os 

de caráter excepcional. Assim também como os procedimentos para importação de 

medicamentos realizados diretamente foram revistos no sentido da simplificação dos trâmites 

burocráticos. Isso resultou em menores prazos de importação, menores custos na aquisição de 

garantias financeiras e melhores condições de negociação com os fornecedores. Para que se 

tenha dimensão dessas alterações nos processos de importação anteriores, eram compradas 
 

2 Compromisso assumido pelos gestores em relação à garantia da aplicação dos recursos para realização das 
ações e execução de serviços de saúde. 
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cartas de crédito do Banco do Brasil e de um banco estrangeiro o que acarretava o pagamento 

de cerca de 2% do valor da compra. Com a revisão dos procedimentos, basta a carta de 

crédito do Banco do Brasil a um décimo do custo anterior. Outra linha de ação está ligada ao 

aumento da transparência dos preços praticados, proporcionada pelo Banco Nacional de 

Preços e pelo Registro Nacional de Preços no qual apresenta como grande vantagem permitir 

maior otimização do orçamento, por não comprometer recursos orçamentários, visto que o 

preço é simplesmente registrado. A vinculação orçamentária ocorrerá quando houver 

necessidade de aquisição e não na abertura do procedimento licitatório. 

2.3 A Intervenção no Mercado 

  

 Através da PNM houve uma intervenção mais ativa no mercado, onde se procurou 

regular os preços através de incentivos concorrenciais. Neste sentido, o governo envolveu-se 

num embate onde o objetivo maior era a redução dos preços dos medicamentos. Neste 

contexto é que se insere a implantação dos medicamentos genéricos3 que é 

internacionalmente reconhecido como um mecanismo de redução dos preços de 

medicamentos. A introdução dos medicamentos genéricos ocorreu em fevereiro de 19994. A 

lei dos genéricos instituiu um conjunto de mecanismos de incentivo ao registro, ao uso e à 

comercialização desses medicamentos, que incluem: 

– A obrigatoriedade de ser adotada a DCB (Denominação Comum Brasileira) nas aquisições 

de medicamentos feitas no âmbito do SUS, para qualquer modalidade de compra. Esta norma 

tende a melhorar os preços de aquisições no setor público dado que os genéricos têm preços 

bem menor que os medicamentos de referência. 

– A obrigatoriedade de dar preferência a medicamentos genéricos sobre os demais em 

condições de igualdade de preço, nas aquisições de medicamentos feitas no âmbito do SUS. 

– A obrigatoriedade de ser adotada a DCB nas prescrições médicas e odontológicas feitas no 

âmbito do SUS. Esta medida estimula o consumidor a comparar opções de medicamentos 

(referência, similar ou genérico) e escolher a que lhe for mais adequada e compatível. 

– A autorização para que o Poder Executivo promova medidas especiais, relacionadas com o 

registro, a fabricação, o regime econômico fiscal, a distribuição e a dispensação de 

                                                 
3 É aquele que contém o mesmo fármaco na mesma dose e mesma forma farmacêutica, além de ser administrado  
pela mesma  via e com a mesma indicação terapêutica que o medicamento de referência no país. Além disso, o 
genérico apresenta segurança idêntica à do remédio de referência, e qualidade designado pela Denominação 
Comum Brasileira (DCB) – denominação do fármaco aprovado pelo órgão federal responsável pela vigilância 
sanitária. 
4 Através da Lei 9.787/99 
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medicamentos genéricos, com vistas a estimular sua adoção e uso no País. Esta medida pode 

ocorrer, por exemplo, no caso de denúncias de adulteração na fabricação de medicamentos.  

 Os genéricos de fato provocaram mudanças rápidas e significativas no mercado de 

medicamentos. Estas mudanças podem ser percebidas quando se avalia a evolução do número 

de registros, da produção, das vendas e dos preços dos medicamentos. 

 Em fevereiro de 2000 foram registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(Anvisa) os seis primeiros genéricos, a cefalexina (antibiótico), a ampicilina (antibiótico), 

furosemida (diurético), cetoconazol (antimicotico), sulfato de salbutamol (xarope) e o 

cloridrato de ranitidina (antiulceroso). No final do ano de 2000, já haviam sido registrados 

189 medicamentos genéricos. De acordo com a Anvisa, entre 2000 e 2001, as indústrias do 

setor investiram 371,2 milhões de reais para aumentar a produção e se manter na concorrência 

deste novo segmento. Neste período muitas empresas multinacionais se estabelecem no 

mercado brasileiro em busca de matéria-prima, mão-de-obra barata e mercado consumidor em 

expansão. Em março de 2002 os genéricos correspondiam a 5,3% das vendas de 

medicamentos no Brasil e a 7,9% da quantidade comercializada. No Gráfico 1 abaixo se 

verifica também um considerável aumento do número de laboratórios produtores de genérico, 

dos números de registros por fármacos e apresentações. 

Gráfico 1: Evolução do Mercado de Medicamentos Genéricos (Fev./2000 - Mai/2006): 
Empresas x Apresentações 
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Fonte: Anvisa (2006) 

 Com a entrada dos medicamentos genéricos no mercado brasileiro, os custos de 

tratamento de várias doenças freqüentes no país sofreram reduções significativas. Hipertensão 
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e diabetes, por exemplo, tiveram reduções médias de preços de 103% e 38% conforme indica 

as Tabelas 1 e 2 abaixo.  

 

Tabela 01 – Redução no custo do tratamento da Hipertensão 
Doença Medicamento 2000 2001 2002 2003 Diferença 

 Anual Anual Anual Anual Em reais % 
Atenolol 392,40 374,59 407,70 477,60 165,60 -73% 
Genérico 205,84 183,57 214,59 226,80   
Renitec 1465,68 792,18 411,84 912,16 903,92 -161% 

Genérico 685,20 590,10 718,56 561,76   
Lopril D 1136,88 1086,36 1131,60 1325,76 488,64 -75% 

 
 
 

Hipertensão 

Genérico 0,00 0,00 589,68 589,68   
Fonte: Anvisa 

 

 

 

Tabela 02 – Redução no custo do tratamento de Diabetes 
Doença Medicamento 2000 2001 2002 2003 Diferença 

 Anual Anual Anual Anual Em reais % 
Daonil 344,16 309,84 233,28 345,60 110,72 -47% 

Genérico 0,00 204,00 207,36 233,44   
Glifage 450,00 431,25 469,20 549,40 104,80 -30% 

 
 

Diabetes 

Genérico 0,00 283,20 295,20 345,20   
Fonte: Anvisa 

 

 Por ser em média 40% mais barato que o remédio de marca, o genérico beneficia dois 

grupos principais. Um é formado por portadores de doenças que obrigam o uso contínuo de 

medicamentos, como o diabetes e a hipertensão. Outro reúne parte das pessoas que iniciam o 

tratamento e o interrompem – às vezes, por falta de dinheiro.  

 Segundo Negri (2002) os medicamentos genéricos talvez sejam a face mais vistosa 

para o público da atuação federal, porém não é a única no que tange à formação dos preços. O 

governo instalou a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) de medicamentos para investigar 

os aumentos de preços de medicamentos acima dos índices inflacionários e para analisar 

questões suscitadas pela falsificação de produtos. As denúncias de adulteração de 

medicamentos de laboratórios internacionais privados com filiais no país feriram a imagem 

desse setor produtivo. Estes fatos propiciaram a adoção de medidas de regulação por parte do 

executivo.  

 Foi a partir daí que surgiu uma medida de regulação sanitária. A legislação e as 

regulamentações relacionadas ao controle sanitário de medicamentos, são realizadas pela 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Essa autarquia federal, criada pela Lei 
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no 9.782 de 1999, é uma agência reguladora vinculada ao Ministério da Saúde e se caracteriza 

pela independência administrativa. Além de ser responsável pelo medicamento genérico a 

ANVISA desenvolve as atividades de fiscalização da produção de medicamentos - coibindo 

fraudes e falsificação - e o registro de medicamentos e outros produtos, visando promover o 

controle sanitário da produção e comercialização de produtos submetidos à vigilância 

sanitária. O governo brasileiro tem adotado também uma política de regulação direta dos 

preços dos medicamentos. As normas vigentes de regulação do setor farmacêutico foram 

definidas pela Lei nº. 10.742 de 06 de outubro de 2003, que também criou a Câmara de 

Regulação Econômica do Mercado Farmacêutico – CMED, em substituição à Câmara de 

Medicamentos (CAMED) criada pela Lei nº. 10.213 de 2001. De acordo com as novas regras, 

o ajuste de preços só poderá ocorrer a cada doze meses. Os reajustes serão limitados a um teto 

de preços que será definido levando em consideração o Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor Amplo - IPCA; um fator de produtividade e um fator de ajuste de preços 

relativos intra-setor e entre setores.  

 Outra medida de redução de custos se deu na forma de desoneração tributária. Dentro 

da política de desoneração, pode-se destacar uma série de medidas tomadas com o intuito de 

reduzir custos de produção: i) os convênios do ICMS 116/98 e 01/99, propiciaram redução de 

ICMS para os medicamentos, ii) a redução do imposto de importação de mais de duas mil 

substâncias essenciais à produção de medicamentos, e iii) a Lei n° 10.147, de 21 de dezembro 

de 2000, que reduziu PIS e COFINS de produtos farmacêuticos. Estima-se que estas medidas 

permitiram uma redução de cerca de 10% nos preços dos medicamentos de uso continuo e 

anti-infeccioso (Anvisa apud/Negri, 2002). 

 O resultado da política de intervenção no mercado ainda na época da CAMED, hoje 

substituída pela CMED, foi um maior controle da escalada de preços dos medicamentos. O 

Gráfico 2 abaixo, por exemplo, mostra que os preços dos medicamentos no período de julho 

de 2000 a novembro de 2002 tiveram um reajuste inferior à taxa de variação de preços geral 

medida pelo IPC da FIPE. Este período corresponde exatamente ao início de vigência da 

PNM. 

Portanto, o conjunto de medidas adotadas na PNM teve efeitos que impactaram 

positivamente na oferta potencial de medicamentos por parte do setor público e privado. 

Algumas análises encontradas na literatura, especialmente a nacional, também reforçam esta 

posição.  
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Gráfico 02 - Evolução do IPC/FIPE. Índice Geral versus Remédios, Brasil, Julho de 
2000 a Novembro de 2002, Índice: Julho de 2000 = 100 

 
  Fonte: ANVISA/MS 

   

 
 
3. REVISÃO DE LITERATURA 
 
  
 As políticas para assistência a saúde tem sido tema de investigação de vários trabalhos 

empíricos na literatura econômica. Alguns voltados ao acesso da população à assistência a 

saúde e a assistência farmacêutica, e outros avaliando o impacto da entrada dos genéricos no 

mercado.  

 Oliveira (2006), por exemplo, analisa o potencial de quatro pesquisas domiciliares 

para se construir indicadores de acesso e uso de medicamentos. A Pesquisa Domiciliar para a 

medida de Acesso e Uso de Medicamentos (PDAUM-2004) proposta pela OMS para avaliar 

a situação farmacêutica a um baixo custo e com facilidade operacional, a Pesquisa de 

Orçamentos Familiares (POF 2002-2003 - IBGE), a Pesquisa Nacional de Amostra por 

Domicílios, Suplemento Saúde (PNAD-Saúde 2003 - IBGE), e a Pesquisa Mundial de Saúde 

(PMS-2003), que também foi uma iniciativa da OMS para avaliar a saúde especialmente nos 

países em desenvolvimento. Além de expor as características gerais das pesquisas e seus 

resultados, analisaram-se as dimensões do acesso contempladas por cada experiência. Para 
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cotejar os estudos, elegeu-se um modelo de abordagem ao acesso a medicamentos em 

dimensões mensuráveis. As pesquisas avaliadas neste trabalho abordaram dimensões em 

comum, porém, verificou-se que as pesquisas que não têm como foco a saúde, como a POF, 

deixam de prover importantes informações sobre o acesso a medicamentos. As demais 

proporcionaram um conjunto de informações úteis para a orientação de políticas públicas. 

. Um outro trabalho de grande relevância é Fiúza e Lisboa (2001)5. Neste, os autores 

procuram sistematizar um debate sobre a regulamentação do setor farmacêutico tendo por 

base as imperfeições de mercado apontadas pela literatura. No plano empírico e com base em 

dados originais do setor, os autores procuram relacionar o preço de medicamentos no Brasil 

com algumas variáveis explicativas. Os resultados das regressões realizadas indicam que os 

preços dos medicamentos líderes sobem mais quanto maior forem a taxa de crescimento dos 

salários, e também que os aumentos de preços são maiores quando o líder está perdendo 

participação no mercado para substitutos genéricos ou similares. Os similares ao contrário, ao 

perderem mercado, reduzem seus preços em relação ao líder, de modo que uma redução no 

índice de concentração do mercado total de um principio ativo tem efeitos ambíguos sobre 

seus preços, dependendo se a causa é uma queda da participação do líder ou de uma rearranjo 

dentre os seguidores. 

 Grabowski & Vernon (1992) apresentam um modelo empírico de impacto da entrada 

dos genéricos no mercado. Utilizando dados do IMS para 18 tipos de medicamentos orais e o 

fato de que a concorrência de medicamentos genéricos6 aumentou muito no mercado 

americano após Waxman-Hacht Act de 1984, os autores mostram que este aumento da 

participação dos genéricos afetou positivamente a maioria dos preços dos medicamentos de 

marca pioneiros do mercado. Este artigo inspirou vários estudos a respeito deste fenômeno, 

uma vez que a crença mais comum seria imaginar que o medicamento de marca reduzisse seu 

preço como decorrência do aumento da concorrência no mercado propiciada pelos 

medicamentos genéricos. Os próprios autores sugerem que a explicação para o fenômeno é o 

fato da demanda de medicamentos serem segmentada em dois grupos, um mais sensível a 

preços – em geral hospitais – e outra fiel a marca. 

 Nishijima (2002) analisa o comportamento dos preços dos medicamentos de marca 

que se tornaram referência de genéricos, após a entrada destes últimos no mercado brasileiro. 

Para verificar se a entrada dos medicamentos genéricos afetou os preços dos medicamentos 
                                                 
5 Ambos do IPEA/DIMAC e da EPGE/FGV 
6 Nos EUA os genéricos foram introduzidos em 1973, mas foi somente depois de 1984 que ocorreram entradas em 
volume significativo. 
 

  



 24

pioneiros de marca utilizaram-se modelos de diferença em diferenças conforme Pavcnik 

(2000). A idéia do uso do modelo de diferença em diferenças consiste em avaliar se a variação 

dos preços dos medicamentos de marca que se tornaram referência de genéricos ao longo do 

tempo foi diferente da variação dos preços dos medicamentos de marca que não enfrentaram 

este tipo de concorrência. Todos os modelos estimados mostram uma relação quadrática (em 

forma de U) entre os preços dos medicamentos e suas idades, como também mostram que 

após a entrada dos genéricos os remédios de referência que receberam a concorrência destes 

de fato foram significativamente mais afetados que aqueles de referência sem concorrentes 

genéricos.  

 Em relação à Política Nacional de Medicamentos (PNM), França (2004) em sua tese 

de mestrado, analisa esta política em quatro categorias operacionais, a saber: conteúdo da 

política, contexto em que a política é implantada, processo de implementação, e atores sociais 

envolvidos. As principais conclusões, segundo as quatro categorias operacionais, foram as 

que seguem. O conteúdo da PNM foi adequado para implementar as mudanças previstas, 

assim como foi adequadamente concebido. O contexto em suas duas dimensões (Macro e 

Micro) apresentou-se composto por grandes diversidades. O Processo de implementação da 

política foi realizado de forma autoritária e descendente, assim como de forma racional e 

pragmática. E finalmente, foram identificados nove atores sociais em suas diversas posições e 

poderes: 1) Partidos Políticos de Oposição, 2) Laboratórios Farmacêuticos, 3) Farmácias, 4) 

Classe Médica, 5) Ministro da Saúde José Serra, 6) Indústria Farmacêutica, 7) Sociedade 

Civil, 8) Governo Nacional e 9) Congresso Nacional.  

 Em termos gerais, portanto, tem-se na literatura (nacional) uma visão positiva da PNM 

em vários aspectos. A entrada dos medicamentos genéricos no Brasil, por exemplo, contribuiu 

de forma significativa para o controle (e até redução) de preços de medicamentos e aumento 

das opções de oferta (pública ou privada). As mudanças administrativas e regulatórias 

(descentralização e desoneração) também foram importantes para facilitar a aquisição de 

medicamentos por parte dos administradores públicos. Porém, se faz necessário uma 

investigação para saber se esta melhora no processo de aquisição chegou ao beneficiário final. 

Ou seja, é preciso saber se a população mais carente teve seu acesso a medicamentos gratuitos 

facilitado após a PNM. A presente dissertação propõe uma metodologia para investigar esta 

importante questão.  
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4. METODOLOGIA 

  

Esta seção descreve os procedimentos metodológicos que foram utilizados para a 

operacionalização desta dissertação e está dividida em três sub-seções. A primeira faz um 

levantamento bibliográfico sobre o conceito de acesso e esclarece como este será utilizado 

nesta dissertação. A segunda especifica o banco de dados que será utilizado para o modelo 

empírico (suplementos de saúde da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicilio 1998 e 

2003), que será o tema, então, da terceira sub-seção.  

 

4.1 Conceito Acesso 

 

 Para o MS, um dos requisitos fundamentais à implantação da Política Nacional de 

Saúde é garantir à população o acesso aos medicamentos eficazes, seguros e de qualidade e na 

quantidade necessária, ao menor custo possível.  

 Segundo a OMS o acesso está relacionado com a seleção racional, preços acessíveis, 

sistemas de financiamento sustentáveis e sistemas de abastecimento de medicamentos 

confiáveis (WHO/ apud Ministério da Saúde, 2005).  

  Portanto acesso é um conceito complexo, muitas vezes empregado de forma 

imprecisa, e pouco clara na sua relação com o uso de serviços de saúde. Algumas opiniões, 

por exemplo, estabelecem que a entrada do genérico no mercado não melhorou o “acesso” dos 

mais pobres aos medicamentos pois mesmo com a redução de preços, estes ainda ficaram 

inatingíveis para as pessoas de baixo poder aquisitivo. Este conceito de acesso, no entanto, é 

restrito e limitado ao mercado farmacêutico privado.  É, portanto, um conceito que varia entre 

autores e que muda ao longo de tempo e de acordo com o contexto.  

Andersen (apud/Travasso e Martins,2004) amplia e clareia seu entendimento sobre o 

conceito de acesso, que passa explicitamente a incorporar a etapa de utilização de serviços de 

saúde. O conceito torna-se multidimensional, composto por dois elementos: “acesso 

potencial” e “acesso realizado”. Acesso potencial caracteriza-se pela presença no âmbito dos 

indivíduos de fatores capacitantes do uso de serviços, enquanto acesso realizado representa a 

utilização de fato desses serviços e é influenciado por fatores outros além dos que explicam o 

acesso potencial. 
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 O conceito de acesso potencial incorpora os fatores individuais que limitam ou 

ampliam a capacidade de uso (fatores capacitantes), que representam apenas um subconjunto 

dos fatores que explicam o acesso realizado (uso), já que estes incluem também os fatores 

predisponentes, as necessidades de saúde, além de fatores contextuais. 

 Luiza (apud/Oliveira, 2006), tendo em vista chegar a um modelo que identificasse as 

possibilidades de intervenção ou o monitoramento de intervenções já realizadas, pensou as 

dimensões para medida de acesso aos medicamentos em termos das principais barreiras do 

acesso e delineou as seguintes dimensões: 

 Disponibilidade física, definida pelo relacionamento entre o tipo e quantidade de 

produtos e serviços necessários e o tipo e quantidade de serviços oferecidos. 

 Capacidade aquisitiva, definido pelo relacionamento entre preços de produtos ou 

serviços e a capacidade do usuário de pagar por eles. 

 Acessibilidade geográfica, definido pelo relacionamento entre a localização dos 

produtos e serviços e a localização do usuário eventual destes produtos e serviços. 

 Adequação refere-se ao ajuste entre as características dos produtos e serviços e as 

expectativas e necessidades dos usuários, bem como às normas técnicas e legais de 

funcionamento. 

  

  Nesta dissertação utilizaremos o modelo que conceitua acesso de acordo com a 

utilização do individuo do serviço público de saúde, com o recebimento de medicamento 

gratuito. Os aspectos potencializadores e realizadores desta demanda específica são 

considerados a partir de características individuais como renda, tipo de tratamento, e demais 

variáveis que serão explicitadas mais adiante.   

 Néri e Soares (2000) analisam fatores determinadores da demanda dos indivíduos por 

serviços de saúde em geral. Verificou-se, por exemplo, que os indivíduos de menor poder 

aquisitivo tendem a procurar mais os serviço de saúde por problemas de doença, e não por 

motivos de prevenção ou exames de rotina. Outro resultado padrão encontrado foi que o 

consumo por serviços de saúde é crescente com a idade. Quanto aos ativos de saúde, os 

indivíduos que possuem seguro de saúde têm 45% a mais de chance de procurar serviço de 

saúde. Sabe-se que embora o acesso ao serviço público de saúde seja estendido a toda 

população, os indivíduos que detém plano de saúde tendem a procurar mais serviços de saúde 

(privado), o que sugere que o acesso aos serviços públicos não é tão universal e/ou 

abrangente. Um fator que deve inibir a procura dos serviços públicos de saúde é a dificuldade 

de atendimento, ou seja, o tempo de espera para se obter os cuidados médicos. Portanto, 
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embora os serviços de saúde pública (incluindo medicamentos) sejam universais, nem todos 

conseguem ou escolhem estes quando precisam de atendimento. Desta forma, o acesso 

investigado na presente pesquisa refere-se à possibilidade de se receber medicamentos 

gratuitos, e esta restrito àqueles que realmente precisam adquirir medicamentos e que utilizam 

à rede pública para tal fim.   

 

 

4.2 Dados PNAD (98-03) 

 

 Os dados utilizados nesta dissertação foram obtidos dos suplementos de saúde das 

Pesquisas Nacionais por Amostra de Domicílios (PNAD) de 1998 e 2003. Pode-se notar que o 

período de implantação da PNM ocorreu entre estes dois anos, o que nos permite induzir que 

mudanças nos padrões de comportamento (se houver) para uma mesma variável possam estar 

(pelo menos parcialmente) correlacionadas com a mudança política.  

 O suplemento da PNAD para estes anos foi utilizado para obtenção de dados sobre 

condições, necessidades, e utilização de serviços de saúde. É possível, também, cruzar estas 

informações com as condições sócio-econômicas dos indivíduos usuários destes serviços, 

com o propósito de se construir um modelo de acesso aos medicamentos públicos que 

contemplem vários aspectos determinadores deste acesso.  

 A seleção dos indivíduos que compõem a amostra foi baseada em três perguntas 

encontradas nos suplementos de 1998 e 2003. A primeira é: “Procurou algum lugar, serviço 

ou profissional de saúde para atendimento relacionado à própria saúde nas duas últimas 

semanas?”. A segunda: “O atendimento de saúde foi realizado pelo Sistema Único de 

Saúde?”. E finalmente: “(neste atendimento)7 foi receitado algum medicamento?”. Apenas os 

indivíduos que responderam sim para estas três perguntas estão na amostra desta dissertação. 

Portanto, este trabalho investiga acesso a medicamentos para os usuários do SUS que 

demandaram algum serviço de saúde onde foi receitado algum medicamento. A medida de 

acesso, em si, também é baseada em uma resposta positiva para a seguinte questão 

subseqüente: “Recebeu algum medicamento gratuito?”. Desta forma, a medida de acesso á 

medicamentos utilizada aqui, é uma medida qualitativa que envolve vários aspectos da 

demanda e da própria oferta pública de medicamentos. Nesta perspectiva, recomenda-se então 

                                                 
7 O que está entre parênteses é uma adição pessoal apenas para correlacionar as perguntas.   
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a utilização de um modelo econométrico para variáveis dependentes qualitativas. Escolhemos 

então o modelo Logit, e a especificação empírica do modelo é dada na próxima seção.      

  

4.3 Modelo Empírico 

 

 Para verificar se a Política Nacional de Medicamentos aumentou o acesso da 

população aos medicamentos gratuitos, foi utilizado o modelo Logit, apropriado para o caso 

de variável dependente dicotômica (tipo sim ou não). No presente caso, temos esta variável 

igual a 1 se o indivíduo recebeu medicamento gratuito e 0 de outra forma. O que se pretende 

estimar então, é a probabilidade do indivíduo receber o medicamento gratuito que é dado por: 
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Onde Zj = β0 + Xβ + αD2003 + Σiδirendai. A equação 1 é conhecida como função de 

distribuição logística acumulada. X é uma matriz de variáveis explicativas e β é um vetor de 

parâmetros a serem estimados juntamente com δ que representa o efeito relativo de cada faixa 

de renda i na probabilidade de recebimento de medicamentos gratuitos. D2003 é a variável 

explicativa dummy de interesse que é igual a 1 se o período se referir a 2003 (depois da PNM) 

e 0 para 1998 (antes da PNM). Seu coeficiente, α, representa a medida em que a 

probabilidade de se receber medicamentos gratuitos (Pj) modificou após a implementação da 

PNM.  Pode-se perceber que Pj varia de 0 a 1, mas que esta probabilidade não é uma função 

linear com relação aos parâmetros β. Logo, esta equação não pode ser estimada pelo método 

tradicional de mínimos quadrados ordinários. Usa-se então o método de máxima 

verossimilhança. O modelo logit é dado pela razão de chances de um indivíduo ser agraciado: 
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 Pela equação 2 podemos ver que a interpretação de β, α ou δ é diferente do efeito 

marginal tradicional de uma variável explicativa. No entanto, podemos calcular o efeito 

marginal esperado para níveis médios de X. Ou seja, calcularemos efeitos marginais para cada 

variável explicativa, que se referem as mudanças nas probabilidades esperadas para mudanças 
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unitárias (ou de categoria no caso das variáveis dummy) em cada variável, para um indivíduo 

médio. Este cálculo será realizado pelo software Stata 8, de acordo com comandos pré-

estabelecidos de De Long (1997) 8. 

 Dentre as variáveis explicativas, além da dummy que se refere ao período pós-PNM, 

destacamos indicadores de: i) presença de doença crônica, ii) características do serviço do 

SUS, iii) características individuais e familiares, iv) acessibilidade local, v) e características 

regionais não observáveis. A descrição de cada uma bem como suas respectivas médias 

amostrais estão mostradas na Tabela 3. Cada variável representa um fator facilitador ou 

inibidor do acesso. Como o foco da análise é o acesso das pessoas mais pobres a 

medicamentos é importante destacar o papel da variável de renda no modelo. A categoria 

omitida é a faixa de renda inferior a meio salário mínimo que representa a linha da pobreza 

para alguns programas sociais. Coeficientes negativos para faixas de renda mais altas 

representam então uma menor probabilidade de acesso para pessoas de maior renda o que é 

compatível com um modelo de assistência á saúde pública voltado para os mais necessitados, 

sendo aqueles com maior poder aquisitivo assistidos pelo setor privado. 

 Para verificar o efeito relativo da PNM nas diferentes faixas de renda é preciso 

interagir as variáveis indicadoras de faixas de renda com a variável D2003 indicadora do 

período pós PNM. Portanto, estimaremos também um desdobramento da equação 2 que inclui 

as variáveis de renda e de tempo cruzadas como mostra a equação 3 abaixo. A idéia é saber 

quais faixas de renda tiveram mais acesso a medicamentos após a PNM. 
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8 O comando no caso é dado pelo prchange.ado.  
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Tabela 3 – Variáveis utilizadas na amostra 
Variáveis Descrição Média 

Variável Dependente   
Acesso =1 se o indivíduo declarou ter recebido medicamento gratuito 

para após ter recebido prescrição médica pelo SUS, 0 se não 
recebeu.  

0.459 
 

Efeito da PNM   
D2003 =1 para 2003 ou 0 para 1998 0.596 
Doenças Crônicas   
Diabetes =1 se o indivíduo tem diabetes ou 0 se não tem.  0.068 
Hipertensão =1 se o indivíduo tem hipertensão ou 0 se não tem.  0.275 
Doença do Coração =1 se o indivíduo tem doença crônica no coração ou 0 se não 

tem.  0.117 
Insuficiência Renal =1 se o indivíduo tem Insuficiência renal crônica ou 0 se não 

tem. 0.058 
Características do 
Serviço do SUS 

  

Motivo Doença =1 se o indivíduo declarou que o motivo de uso do SUS foi 
por doença ou 0 de outra forma.  0.589 

Motivo Tratamento ou 
reabilitação 

=1 se o indivíduo declarou que o motivo de uso do SUS foi 
por tratamento ou reabilitação, ou 0 de outra forma.  0.055 

Rede Privada =1 se o atendimento pelo SUS foi realizado em rede privada.  0.034 
Características 
Individuais e Familiares 

  

Idade Idade do indivíduo. 33.650 
Idade_2 Idade do indivíduo ao quadrado. 1688.367 
Anos de Estudo Número de anos de estudo. 3.398 
Chefe de Família =1 se a posição do indivíduo na família é chefe de família, 0 

de outra forma.  0.292 
Filho  =1 se a posição do indivíduo na família for filho, 0 de outra 

forma 0.346 
Branco =1 se o indivíduo se declarou como branco, 0 de outra forma. 0.452 
Negro =1 se o indivíduo se declarou como negro, 0 de outra forma. 0.073 
Tem Plano de Saúde = 1 se o indivíduo tem algum plano de saúde, 0 de outra 

forma.  0.067 
Renda Per capita  
R$ 0,5 – 1 

= 1 se a renda per capita familiar for maior que 0,5 e menor 
que 1 salário mínimo (R$ de Set. 2003).  0.327 

Renda Per capita  
R$ 1 – 2 

=1 se a renda per capita familiar for maior que 1 e menor que 
2 salários mínimos (R$ de Set. 2003).   0.187 

Renda Per capita  
R$ 2 – 3 

=1 se a renda per capita familiar for maior que 2 e menor que 
3 salários mínimos (R$ de Set. 2003).   0.043 

Renda Per capita  
R$ 3 – 4 

=1 se a renda per capita familiar for maior que 3 e menor que 
4 salários mínimos (R$ de Set. 2003).   0.014 

Renda Per capita  
R$ 4 –  

=1 se a renda per capita familiar for maior que 4 salários 
mínimos (R$ de Set. 2003).   0.013 

Características de Acesso    
Zona Urbana =1 se o indivíduo mora em zona urbana, 0 de outra forma. 0.820 
Não foi atendida a 
primeira vez 

= 1 se o indivíduo não foi atendido a primeira vez que 
procurou o serviço de saúde pública.  0.024 

Regiões   
NORTE  =1 se o indivíduo mora na região Norte, 0 de outra forma. 0.098 
NORDESTE = 1 se o indivíduo mora na região Nordeste, 0 de outra forma.  0.329 
SUL  = 1 se o indivíduo mora na região Sul, 0 de outra forma. 0.171 
CENTRO_OESTE = 1 se o indivíduo mora na região Centro Oeste, 0 de outra 

forma. 0.099 
Fonte: elaboração própria a partir dos dados do questionário da PNAD 98/03 
Categorias omitidas: 1998; Outras ou nenhuma doença crônica; Outras consultas, exames ou pequenas cirurgias ambulatoriais; Rede Pública; 
Posição familiar de parceiro; Cor parda; Sem plano de saúde; Renda familiar per capita entre 0 e 0,5 SM; Zona rural; Foi atendido na 
primeira vez que procurou o SUS; Região Sudeste.    
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5. RESULTADOS 

 

 A análise dos resultados será apresentada da seguinte forma. Primeiro será feita uma 

análise descritiva onde o acesso será analisado individualmente para algumas variáveis 

selecionadas, e em seguida será feita uma análise multivariada onde verificamos se os efeitos 

individuais das variáveis permanecem quando todos os cofatores são colocados juntos no 

modelo 2.  

 

5.1 Análise Descritiva 

  

O Gráfico 3 abaixo mostra o acesso a medicamentos gratuitos para pessoas portadoras 

de doenças crônicas. Observa-se que as doenças diabetes, hipertensão e coração revelam um 

maior percentual de acesso. Segundo o Ministério da Saúde diabetes e hipertensão são 

doenças com elevado número de óbitos por ano no Brasil, por isso, ambas as doenças são 

consideradas prioritárias para o Ministério da Saúde. Além da grande incidência na população 

elas também podem causar outras enfermidades, como problemas cardíacos, acidente vascular 

cerebral e insuficiência renal. Os medicamentos para o tratamento destas doenças conforme 

mencionado anteriormente (Tabelas 01 e 02) tiveram reduções significativas nos preços com a 

entrada dos genéricos, possibilitando assim um melhor acesso aos mesmos.    

 

Gráfico 3 – Acesso a Medicamentos Gratuitos por tipo de Doença Crônica 

42

44

46

48

50

52

54

56

58

Diabe
tes

Hipert
en

sã
o 

Coraç
ão

Ins
uf. R

en
al

Artri
te

Depre
ss

ão 

Bron
qu

ite
/asm

a

Doença Crônica

Ac
es

so
 a

 M
ed

ic
am

en
to

s 
G

ra
tú

ito
s 

(%
)

 

  



 32

 No Gráfico 4 abaixo se observa o recebimento de remédio gratuito por faixas de renda. 

O resultado mostra que em 1998, para indivíduos com até meio salário, o percentual de 

recebimento de remédio gratuito foi de 46,18% enquanto que em 2003, este percentual 

aumentou para 52,31%. Observa-se que o período entre o lançamento da PNM e sua atuação, 

houve um aumento no recebimento do medicamento gratuito para todas as faixas com 

destaque um pouco maior para aquelas entre 0,5 e 1, e entre 1 e 2 salários mínimos. Observa-

se também que quanto menor a renda maior o acesso dos indivíduos aos medicamentos. Esta 

observação é condizente com o modelo público de assistência farmacêutica mista e também 

com outros aspectos de demanda. Entre estes podemos citar a visão que os brasileiros de 

baixa renda não têm o habito de procurar os serviços médicos para prevenção e sim quando 

realmente está doente, o que possibilita a prescrição médica para tratamento e posteriormente 

o recebimento dos medicamentos gratuitos. 

 

 

Gráfico 4 - Recebimento de remédio gratuito por faixa de renda 
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 De maneira geral o acesso a medicamentos passou de 40,4% para 49,7% registrando, 

portanto um aumento de 9,3% pontos percentuais. Mas esta melhora no acesso a 

medicamentos pode estar sendo influenciada por cofatores importantes preponderantes em 

2003. Desta forma, é preciso fazer uma análise multivariada para perceber o efeito individual 

de cada cofator, e verificar se realmente ouve uma melhora de acesso pós PNM.  
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 5.2 Análise Multivariada 

 

 A Tabela 4 mostra os resultados dos modelos Logit para as duas formas funcionais 

propostas nesta dissertação (com e sem variáveis de renda e período cruzadas). Para cada 

variável, mostram-se seus respectivos coeficientes (primeira coluna) e efeitos marginais 

(segunda coluna). Considerando as duas formas funcionais observamos que o acesso aos 

medicamentos aumentou entre 6 e 9% para o período após a implementação da PNM. 

A análise multivariada por doenças crônicas reforça os resultados do gráfico 3 da 

seção passada apontando que aqueles que adquirem doenças crônicas como diabetes e 

hipertensão possuem uma maior probabilidade de receber medicamentos gratuitos em relação 

a outras pessoas (7,83% a mais para diabéticos e 7,72% a mais para hipertensos). Estas 

doenças têm recebido atenção especial por parte do Ministério da Saúde por serem doenças de 

grande incidência na população. Conforme dados do MS (2006) em 2002, 25.464 pessoas 

morreram porque sofriam com hipertensão. No mesmo ano, os casos de diabetes levaram 

36.631 brasileiros à morte. O diabetes mata mais pessoas que a pneumonia, que registrou 

32.712 óbitos, em 2002. Qualquer das duas doenças, separadamente, também causa mais 

mortes que a soma dos óbitos por câncer de mama (9.082 óbitos), câncer da próstata (8.389) e 

leucemia (4.816) no Brasil, no período de um ano. Conclui-se então que estas doenças têm 

preferência na assistência farmacêutica pública. 

Com relação as características do serviço do SUS, observou-se que, dos indivíduos 

que procuraram a rede privada as chances de receber medicamento gratuito é menor (20% a 

menos). Portanto, é “favorecido” aquele que usa exclusivamente a logística do SUS para todas 

as necessidades de saúde. Verificou-se também que nenhum tipo de atendimento específico 

do SUS (doença ou tratamento) mostrou ter um acesso significativamente melhor.  

Dos aspectos relacionados às características individuais e familiares verificou-se com 

uma certa surpresa que a variável idade não teve efeito significante. Tal surpresa deve-se tanto 

ao fato que pessoas idosas demandam mais serviços de saúde como pelo fato delas terem 

preferências de atendimento em muitos serviços públicos e até mesmo privados. Ainda 

focando nas características individuais e familiares, os resultados indicam que filhos possuem 

menos dificuldades de acesso que outros familiares, o que pode sugerir certo cuidado maior 

com medicamentos voltados para as crianças por parte do governo. Outro resultado 

interessante mostrou que aqueles que têm plano de saúde, mas não utilizam a rede privada 

para serem atendidas em serviços de saúde também não o fazem significativamente para 
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adquirir medicamentos. Este resultado é interessante para captar o papel complementar dos 

planos de saúde para certos tipos de atendimentos e de demanda por medicamentos.    

 Não foi observado “discriminação” significativa com respeito ao negro em relação ao 

pardo (categoria de base). O branco, no entanto, apresenta 3,20% de chances a menos de 

receber medicamento gratuito, o que pode estar mais relacionado às preferências de demanda 

do que a algum fator discriminatório.  

A análise dos dados por características de acesso indica que os indivíduos que residem 

na zona urbana possuem -1.59% de chances de acesso. Quanto aos indivíduos que procuraram 

os serviços de saúde e não foram atendidos na primeira vez, o percentual é de -6.21%. Estes 

dois resultados encontram explicação no excesso de demanda mais comuns nas áreas urbanas 

e/ou em estabelecimentos públicos onde o tempo de espera é muito longo. 

 Com relação ao acesso entre regiões, no Nordeste as chances de recebimento de 

medicamento gratuito são menores quando comparadas com o Sudeste (-5.81%). Por outro 

lado, aqueles que moram na região Sul possuem uma chance comparativa maior de conseguir 

medicamento gratuito (4,81%). Este resultado pode estar relacionado tanto a diferenciações 

no repasse de recursos por parte do governo federal como por uma própria ineficiência 

distributiva dos governos locais no Nordeste. Uma investigação mais detalhada, no entanto, 

vai além do propósito principal deste trabalho, que foca mais no resultado geral de acesso 

após a implementação da PNM, e mais especificamente, nos seus efeitos junto as diferentes 

classes de renda.  

A análise dos resultados por faixa de renda confirma a análise descritiva da seção 

anterior que mostra uma relação negativa entre renda e aquisição de medicamentos gratuitos. 

Os efeitos comparativos de cada faixa de renda devem ser avaliados não apenas pelos seus 

efeitos isolados, mas também por seus efeitos cruzados com a variável indicadora do período 

pós-PNM. Um efeito cruzado positivo para uma faixa de renda mostra que esta foi 

comparativamente mais beneficiada pela PNM para aquisição de medicamentos gratuitos com 

relação aqueles que em 1998 se encontravam abaixo da linha da pobreza (renda familiar per 

capita entre 0 e 0,5 salários mínimos).  
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Tabela 4 – Modelo Logit para Recebimento de Medicamento Gratuito 
 Modelo – Equação (2) Modelo - Equação (3) 
 Coeficiente Efeito Marginal Coeficiente Efeito Marginal 
Efeito da PNM     
D2003 0.3652** 0.0906 0.2577** 0.0640 
 (15.60)  (7.41)  
Doenças Crônicas     
Diabetes 0.3127** 0.0776 0.3156** 0.0783 
 (6.70)  (6.75)  
Hipertensão 0.3110** 0.0772 0.3111** 0.0772 
 (9.95)  (9.94)  
Coração -0.0039 -0.001 -0.0010 -0.0002 
 (0.10)  (0.03)  
Insuficiência Renal 0.0088 0.0022 0.0089 0.0022 
 (0.18)  (0.18)  
Características do 
Serviço do SUS 

    

Motivo Doença 0.0398+ 0.0099 0.0381 0.0094 
 (1.67)  (1.60)  
Motivo Tratamento ou 
Reabilitação 

-0.0177 -0.0044 -0.0078 -0.0019 

 (0.34)  (0.15)  
Rede privada -0.8188** -0.2032 -0.8215** -0.2039 
 (12.21)  (12.24)  
Características 
Individuais e 
Familiares 

    

Idade 0.0032 0.0008 0.0032 0.0008 
 (1.49)  (1.45)  
Idade_2 -0.0000 0.00000 -0.0000 0.0000 
 (0.99)  (1.01)  
Anos de Estudos -0.0405** -0.0101 -0.0406** -0.0101 
 (10.80)  (10.83)  
Chefe de Família -0.0164 -0.0041 -0.0180 -0.0045 
 (0.57)  (0.62)  
Filho 0.1472** 0.0365 0.1462** 0.0363 
 (4.33)  (4.30)  
Branco -0.1299** -0.0322 -0.1290** -0.0320 
 (5.18)  (5.14)  
Negro -0.0357 -0.0088 -0.0327 -0.0081 
 (0.81)  (0.74)  
Tem Plano de Saúde -0.0130 -0.0032 -0.0151 -0.0037 
 (0.29)  (0.33)  
Renda Per Capita R$ 
0,5 – 1 SM -0.2050** -0.0509 -0.2904** -0.0721 
 (7.59)  (7.01)  
Renda Per Capita R$ 
1 – 2 SM -0.3805** -0.0944 -0.5718** -0.1419 
 (11.40)  (11.20)  
Renda Per Capita R$ 
2 – 3 SM -0.4843** -0.1202 -0.5305** -0.1316 
 (8.08)  (5.61)  
Renda Per Capita R$ 
3 – 4 SM -0.4743** -0.1177 -0.5582** -0.1385 
 (4.69)  (3.48)  
Renda Per Capita R$ 
Mais que 4 SM -0.5970** -0.1482 -0.5835** -0.1448 
 (5.58)  (4.81)  
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Cont. Tabela 3.  
 Coeficiente Efeito Marginal Coeficiente Efeito Marginal 
Características de 
Acesso  

    

Zona Urbana -0.0675* -0.0167 -0.0642* -0.0159 
 (2.29)  (2.18)  
Não foi atendido na 
primeira vez 

-0.2509** -0.0623 -0.2504** -0.0621 

 (3.47)  (3.47)  
Regiões      
NORTE -0.0427 -0.0106 -0.0408 -0.0101 
 (1.03)  (0.98)  
NORDESTE -0.2348** -0.0583 -0.2342** -0.0581 
 (7.98)  (7.96)  
SUL 0.1948** 0.0483 0.1939** 0.0481 
 (5.78)  (5.74)  
CENTRO_OESTE -0.0209 -0.0052 -0.0235 -0.0058 
 (0.51)  (0.57)  
Variáveis Cruzadas     
D2003_Renda(0,5-1) - - 0.1412** 0.0350 
   (2.71)  
D2003_Renda (1-2) - - 0.3159** 0.0784 
   (5.01)  
D2003_Renda(2-3) - - 0.0778 0.0193 
   (0.66)  
D2003_Renda(3-4) - - 0.1390 0.0345 
   (0.68)  
D2003_Renda(4-
mais) 

- - -0.0827 -0.0205 

   (0.34)  
Observações 34728  34728  
Estatística z robusta entre parênteses. + significante a 10%; * significante a 5%; ** significante a 1%. Categorias omitidas: 1998; 
Outras ou nenhuma doença crônica; Outras consultas, exames ou pequenas cirurgias ambulatoriais; Rede Pública; Posição familiar de 
parceiro; Cor parda; Sem plano de saúde; Renda familiar per capita entre 0 e 0,5 SM; Zona rural; Foi atendido na primeira vez que procurou 
o SUS; Região Sudeste.    
 
 
 Pode-se observar que aqueles que ganham entre 0,5 e 2 salários mínimos tiveram um 

melhor acesso aos medicamentos após a PNM, embora estes ainda tenham menores chances 

de acesso aos medicamentos que pessoas que se encontravam abaixo da linha da pobreza em 

1998 quando se computa os dois efeitos de renda (direto e cruzado com a PNM). No geral, 

podemos ainda dizer que o efeito positivo da PNM foi mais ou menos homogêneo entre as 

faixas de renda como se observa no Gráfico 4.      
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6. CONCLUSÃO 

 

Esta dissertação procurou analisar os efeitos da Política Nacional de Medicamentos no 

acesso aos medicamentos gratuitos para usuários do SUS, utilizando um modelo 

econométrico que identifica se a probabilidade de acesso aumentou significativamente após a 

implementação desta política governamental. Com este mesmo modelo também foi possível 

verificar quais fatores contribuem para que a aquisição de medicamentos gratuitos seja mais 

favorável.  

Dos resultados obtidos verificou-se que o acesso a medicamentos gratuitos aumentou 

entre 6 e 9% pontos percentuais cinco anos após a promulgação da PNM. Embora não 

possamos dizer categoricamente que este aumento foi exclusivamente devido a PNM, o bojo 

de medidas descritas desta política nos leva a considerar que realmente houve uma mudança 

institucional favorável a melhor oferta de medicamentos na rede pública (e privada). Entre as 

mudanças estruturais dentro do Ministério da Saúde, que legitimaram e fortaleceram a PNM e 

sua implementação, podemos destacar a criação da ANVISA e a implantação dos 

medicamentos genéricos que deu visibilidade e fortaleceu o mercado farmacêutico.  

Outros resultados importantes encontrados nesta dissertação mostram que mesmo 

entre os usuários do SUS, aqueles com maiores rendimentos têm uma probabilidade menor de 

receber medicamentos gratuitos. Para os indivíduos portadores de doenças crônicas como 

diabetes e hipertensão que necessitam de tratamento contínuo têm maiores chances de 

receberem medicamentos gratuitos. Estes resultados demonstram certa eficácia do serviço 

público de atingir aqueles que realmente são mais necessitados.  

De modo geral, pode-se concluir que o acesso aos medicamentos gratuitos depende da 

procura do serviço público de saúde e da eficácia de oferta. Portanto para garantir este acesso 

à população é de grande relevância gerar mecanismos que aliviem o excesso de demanda dos 

serviços públicos e que melhorem as condições de aquisição e distribuição de medicamentos. 

A PNM em muitos aspectos começou a contribuir para gerar um ambiente institucional 

público mais favorável para a oferta de medicamentos. É fato também que ainda se precisa 

melhorar muito para que se possa cobrir mais e melhor toda uma população dependente da 

oferta de medicamentos na rede pública.   
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