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MANUAL DE ORIENTAÇÃO PARA REVISÃO DO ELENCO DE REFERÊNCIA 
ESTADUAL DE MEDICAMENTOS PARA A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA 

ATENÇÃO BÁSICA DO PARANÁ 

 
 

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 
 

A Assistência Farmacêutica (AF) engloba um conjunto de ações voltadas à 
promoção, à proteção e à recuperação da saúde, tanto individual como coletiva, tendo 
o medicamento como insumo essencial e visando o seu acesso e uso racional. Tem, 
portanto, caráter sistêmico e multidisciplinar e representa, atualmente, atividade de 
grande impacto financeiro no âmbito do SUS, em razão da crescente demanda por 
medicamentos. As ações da AF devem estar fundamentadas nos preceitos da 
Constituição Federal, na Lei Orgânica da Saúde e na legislação específica da área. 

 

1. Dos Componentes da Assistência Farmacêutica 
 

As responsabilidades das instâncias gestoras do SUS na área de AF, em relação 
aos medicamentos, estão definidas em 3 Componentes: Básico, Estratégico e 
Especializado. (Portaria GM/MS nº 204/2007)  
 

1.1  Componente Básico da Assistência Farmacêutica (CBAF) 
 

Financiado pelas três esferas de gestão e gerenciado pela esfera municipal, este 
componente destina-se à aquisição dos medicamentos no âmbito da atenção básica 
em saúde, com base em valores per capita. As Comissões Intergestores Bipartite 
(CIB) de cada estado estabelecem o mecanismo de operacionalização desta 
sistemática, respeitando a aplicação mínima dos seguintes valores 
monetários/habitante/ano: R$ 5,10 pela União; R$ 2,36 pelos Estados e R$ 2,36 pelos 
Municípios, conforme estabelecido na Portaria GM/MS nº 1.555/2013.  

Os municípios podem adquirir com estes recursos os medicamentos e insumos 
relacionados ao CBAF constantes dos Anexos I e IV da RENAME vigente, incluindo-se 
sulfato ferroso e ácido fólico do Programa Nacional de Suplementação de Ferro, a 
partir de agosto de 2013. 

Recursos financeiros distintos dos já mencionados são destinados ao 
financiamento dos seguintes medicamentos e insumos: 
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 Contraceptivos e insumos do Programa Saúde da Mulher: recurso federal, de 
aquisição centralizada pelo Ministério da Saúde (MS), que efetua a distribuição 
aos estados e estes aos municípios para a dispensação aos usuários. A 
distribuição é realizada diretamente pelo MS aos municípios cuja população 
seja superior a 500.000 habitantes; 

 Insulina Humana NPH 100 UI e Insulina Humana Regular 100 UI: recurso 
federal, de aquisição centralizada pelo MS e a distribuição aos Estados, que 
por sua vez distribuem aos municípios para efetuarem a dispensação aos 
usuários. 

 

Do ponto de vista de aquisição dos medicamentos e insumos do CBAF, é possível 
agrupar os municípios paranaenses em consorciados e não consorciados: 

 Municípios consorciados: os recursos financeiros advindos da contrapartida 
federal e estadual são repassados ao Consórcio Paraná Saúde, por meio de 
convênio com a SESA-PR, para execução das compras de modo centralizado - 
o que gera ganho de escala e economia, possibilitando aos municípios a 
ampliação da oferta de medicamentos e insumos. A entrega pelos 
fornecedores é realizada diretamente nas 22 Regionais de Saúde e também 
em vários municípios de grande porte. Os municípios são os responsáveis pela 
programação quali e quantitativa dos medicamentos junto ao Consórcio, bem 
como pelo recebimento, armazenamento e dispensação aos usuários. Também 
podem aportar recursos no Consórcio para execução de sua contrapartida por 
meio de convênio municipal. Atualmente 391 municípios estão consorciados.  

 Municípios não consorciados: recebem diretamente da União e do Estado os 
recursos financeiros referentes às suas contrapartidas, por meio de repasse 
fundo a fundo. Somadas à sua contrapartida, são os responsáveis pela 
aquisição dos medicamentos e insumos, recebimento, armazenamento, 
distribuição e dispensação aos usuários. Em setembro de 2013 são 08 (oito) os 
municípios nesta condição: Alvorada do Sul, Apucarana, Araucária, 
Chopinzinho, Curitiba, Foz do Iguaçu, Londrina e Ponta Grossa. 
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COMPETÊNCIAS DE CADA ESFERA DE GESTÃO QUANTO AOS MEDICAMENTOS E 
INSUMOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2  Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica (CESAF) 
 

O Ministério da Saúde considera estratégicos todos os medicamentos 
utilizados para tratamento das doenças de perfil endêmico e que tenham impacto 
socioeconômico. Esses medicamentos são gerenciados e disponibilizados aos 
usuários portadores de doenças que configuram problemas de saúde pública, através 
de Programas Estratégicos que seguem protocolos e normas estabelecidas.   

Os medicamentos e imunobiológicos contemplados neste componente são 
adquiridos pelo MS e distribuídos a todos os estados, abrangendo os seguintes 
programas: DST/AIDS (Antiretrovirais); endemias focais (malária, leishmaniose, 
doença de chagas e outras doenças endêmicas); hanseníase; tuberculose; talidomida 
para lúpus eritematoso sistêmico, doença do enxerto x hospedeiro e mieloma múltiplo; 
doenças hematológicas e hemoderivados; influenza e os medicamentos e insumos 
para o controle do tabagismo.  

 

 

 

 

 Financiamento tripartite de medicamentos do CBAF 
 Planejamento e programação 
 Aquisição centralizada e distribuição de insulinas 
 Aquisição centralizada e distribuição de contraceptivos e insumos do 

Programa Saúde da Mulher 
 

 

 Financiamento tripartite de medicamentos do CBAF 
 Financiamento dos insumos para usuários insulinodependentes 
 Planejamento e programação 
 Recebimento, armazenamento e distribuição de insulinas, contraceptivos e 

insumos do Programa Saúde da Mulher aos municípios 
 

 

 Financiamento tripartite de medicamentos do CBAF 
 Financiamento dos insumos para usuários insulinodependentes 
 Planejamento e programação 
 Aquisição, recebimento, armazenamento, distribuição e dispensação dos 

medicamentos do CBAF 
 Recebimento, armazenamento, distribuição e dispensação das insulinas, 

contraceptivos e insumos do Programa Saúde da Mulher 
 

 

FEDERAL 

ESTADUAL 

MUNICIPAL 



 

 8 

 

 

 

COMPETÊNCIAS DE CADA ESFERA DE GESTÃO QUANTO AOS MEDICAMENTOS DO 
COMPONENTE ESTRATÉGICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3  Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF) 
 

O Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), 
regulamentado pela Portaria GM/MS nº 1.554/2013, é uma estratégia de acesso a 
medicamentos no âmbito do SUS cujo objetivo é a garantia da integralidade do 
tratamento medicamentoso em todas as fases evolutivas das patologias 
contempladas, em nível ambulatorial. 

As linhas de cuidado estão definidas em Protocolos Clínicos e Diretrizes 
Terapêuticas (PCDT), publicados pelo Ministério da Saúde, com o objetivo de 
estabelecer os critérios de diagnóstico de cada patologia, de inclusão e exclusão ao 
tratamento, os medicamentos e esquemas terapêuticos, bem como mecanismos de 
monitoramento e avaliação. Os referidos medicamentos estão divididos em três grupos 
com características, responsabilidades e formas de organização distintas.  

O Grupo 1 é aquele cujo financiamento está sob a responsabilidade exclusiva 
da União. Engloba os medicamentos indicados para doenças mais complexas, para os 
casos de refratariedade ou intolerância à 1ª e/ou à 2ª linha de tratamento, 
medicamentos que representam elevado impacto financeiro para o Componente e 
aqueles incluídos em ações de desenvolvimento produtivo no complexo industrial da 
saúde.  

O Grupo 2 é constituído por medicamentos destinados ao tratamento de 
doenças de menor complexidade em relação aos elencados no Grupo 1 e nos casos 
de refratariedade ou intolerância à 1ª linha de tratamento. A responsabilidade pelo 
financiamento, aquisição, distribuição e dispensação é das Secretarias Estaduais de 
Saúde.   

 Financiamento do CESAF 
 Planejamento e programação 
 Aquisição centralizada 
 Distribuição aos Estados 
 Elaboração de protocolos de tratamento 

 

 Planejamento e programação 
 Recebimento, armazenamento e distribuição aos 

municípios, através das 22 Regionais de Saúde 

 

 Planejamento e programação 
 Recebimento, armazenamento, distribuição e 

dispensação aos usuários 

 

FEDERAL 

ESTADUAL 

MUNICIPAL 
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O Grupo 3 é formado por medicamentos considerados como a 1ª linha de 
cuidado para o tratamento das doenças contempladas neste Componente. A 
responsabilidade pelo financiamento é tripartite, sendo a aquisição e dispensação 
executadas pelos municípios, estando regulamentado atualmente pela Portaria 
GM/MS nº 1.555/2013.  

 

COMPETÊNCIAS DE CADA INSTITUIÇÃO QUANTO AOS MEDICAMENTOS DO 
COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Financiamento do Grupo 1 do CEAF 
 Financiamento tripartite do Grupo 3 do CEAF 
 Planejamento e programação 
 Aquisição centralizada e distribuição aos Estados do Grupo 1A do CEAF 
 Elaboração dos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) 
 

 

 Grupo 1A – recebimento, armazenamento, distribuição às 22 RS 
 Grupo 1B – aquisição com recurso federal, recebimento, armazenamento e 

distribuição às 22RS 
 Grupo 2 – financiamento, aquisição, recebimento, armazenamento e 

distribuição às 22RS 
 Grupo 3 – financiamento tripartite 
 Planejamento e programação 
 Acolhimento, avaliação e autorização dos processos de solicitação de 

medicamentos e dispensação aos usuários 

 

 

 

 Financiamento tripartite do Grupo 3 do CEAF 
 Planejamento e programação 
 Aquisição, recebimento, armazenamento, distribuição e dispensação dos 

medicamentos do Grupo 3 do CEAF aos usuários 
 Acolhimento dos processos de solicitação de medicamentos do CEAF e 

dispensação aos usuários 

 

FEDERAL 

ESTADUAL 

MUNICIPAL 
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O PROCESSO DE SELEÇÃO E REVISÃO DO ELENCO DE REFERÊNCIA 
ESTADUAL DE MEDICAMENTOS PARA A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA 
ATENÇÃO BÁSICA 

 
A Portaria GM/MS nº 1.555/2013 estabelece, entre outros, a necessidade de 

encaminhamento ao Ministério da Saúde das alterações relacionadas ao elenco do 

Componente Básico da Assistência Farmacêutica pactuadas em Comissão 

Intergestores Bipartite (CIB) e formalizadas por meio de deliberação.  

O Elenco de Referência Estadual de Medicamentos para a Assistência 

Farmacêutica na Atenção Básica está formalizado na Deliberação CIB/PR nº 100/2013 

e será adotado como base para a revisão, cuja fundamentação é a Portaria GM/MS nº 

533/2012, que estabelece o elenco de medicamentos e insumos da Relação Nacional 

de Medicamentos Essenciais (RENAME) no âmbito do Sistema Único de Saúde 

(SUS). Este elenco é produto da seleção e da padronização de medicamentos 

indicados para atendimento de doenças ou de agravos no âmbito da Atenção Básica, 

de forma a garantir o acesso do usuário ao tratamento medicamentoso.  

A seleção de medicamentos no âmbito do Componente Básico da Assistência 

Farmacêutica é um processo de escolha de medicamentos eficazes e seguros, custo-

efetivos, imprescindíveis ao atendimento das necessidades da atenção primária em 

saúde de uma população. É o ponto de partida e base de todas as atividades do ciclo 

da Assistência Farmacêutica e está fortemente vinculada ao conceito de uso racional 

de medicamentos, uma vez que tem a finalidade de harmonizar condutas terapêuticas, 

direcionar o processo de aquisição e de produção e nortear as políticas farmacêuticas. 

É considerada a atividade mais importante da Assistência Farmacêutica, pois, a partir 

da seleção, todas as demais atividades são desenvolvidas. 

Como já executado em anos anteriores, o trabalho de revisão do elenco no 

estado do Paraná será conduzido de forma compartilhada e ascendente, de modo que 

todos os municípios participem efetivamente, de maneira articulada e colaborativa em 

conjunto com a Secretaria de Estado da Saúde do Paraná, com o Consórcio Paraná 

Saúde e com o Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Paraná (Cosems-

PR). 

As atividades serão coordenadas pelo Departamento de Assistência 

Farmacêutica da SESA, por meio de Grupo de Trabalho constituído para este fim, 
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 composto por integrantes do Cemepar, do Consórcio Paraná Saúde e por 

profissionais especialistas que serão convidados para assessorar as atividades. 

 

Almejam-se os seguintes objetivos: 

 fornecer medicamentos eficazes, seguros e custo-efetivos, voltados para as 

necessidades da população; 

 otimizar a gestão administrativa e financeira, racionalizando a logística da 

gestão de medicamentos no estado; 

 estimular a uniformização de condutas terapêuticas; 

 fomentar a prática da farmacovigilância; 

 otimizar o fluxo de informações, a integração multidisciplinar, envolvendo os 

profissionais de saúde na tomada de decisões; 

 desenvolver ações educativas para prescritores, dispensadores e usuários em 

um processo de educação continuada;  

 promover do uso racional de medicamentos. 

 

2. Ações norteadoras ao processo de revisão do elenco  
 

2.1 Cabe aos Municípios 
 

I. Constituir uma Comissão de Farmácia e Terapêutica ou um grupo de trabalho, 
composto minimamente por farmacêutico, médico, enfermeiro e odontólogo; 
II. Levantar e analisar os seguintes dados para a construção do perfil 

epidemiológico do município:  
 

A. Referentes à população do município: 
 

 Número de habitantes; 

 Distribuição por faixa etária e sexo; 

 Envelhecimento populacional; 

 Morbidade e mortalidade; 

 Prevalência de doenças; 

 Aspectos relacionados às atividades econômicas relevantes; 

 Saneamento e moradia; 
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 Escolaridade e padrões socioculturais. 
 

B. Referentes aos serviços de saúde: 
 

 Modelo de atenção prestada; 

 Forma de organização dos serviços de saúde; 

 Serviços de saúde disponibilizados à população; 

 Protocolos e diretrizes terapêuticas instituídas no município. 
 
Nota: recomenda-se que sejam consultadas as seguintes fontes de informação para o 
acesso a estes dados: Plano Municipal de Saúde; Programação Anual de Saúde; Sistema 
de Informação de Mortalidade (SIM); Sistema de Informação de Agravos de Notificação 
(SINAN); Sistema de Informação de Nascidos Vivos (SINASC); Hipertensão e Diabetes 
(HIPERDIA); Sistema de Informação Ambulatorial (SIA/SUS); Sistema de Notificação em 
Vigilância Sanitária (NOTIVISA), Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde 
(CNES) e ainda os sítios do DATASUS, IBGE e IPARDES, bem como outras bases de 
dados relevantes. 
 

C. Referentes aos medicamentos:  

 

 Consumo histórico por item; 

 Alterações da demanda por medicamentos com modificações 
qualitativas e quantitativas relacionadas à flutuação 
demográfica, epidemias, aumento ou redução de incidência de 
patologias ou agravos decorrentes das mesmas, entre outros;  

 Perda de medicamentos por expiração de prazo de validade 
e/ou não utilização; 

 Itens que constam da Rename vigente, mas não no Elenco de 
Referência Estadual de Medicamentos para a Assistência 
Farmacêutica na Atenção Básica e que estão sendo adquiridos 
pelo município; 

 Disponibilidade de mercado (fornecedores); 

 Custo do medicamento e do tratamento; 

 Indicação terapêutica; 

 Apresentação visando o uso racional; 

 Posologia e administração, considerando a comodidade ao 
usuário; 

 Uso em diferentes faixas etárias; 



 

 13 

 
 

 
 

 Efeitos adversos e toxicidade; 

 Precauções especiais de uso. 
 

Nota: no sítio eletrônico do Consórcio Paraná Saúde 
(http://www.consorcioparanasaude.com.br), na coluna à esquerda “Assistência 
Farmacêutica / Seleção”, estão disponibilizadas algumas referências que poderão ser 
consultadas: Elenco de Referência Estadual dos Medicamentos da AFAB; Rename 2010; 
Rename 2012/2013, versão 08/08/2013; Formulário Terapêutico Nacional 2010; Guia de 
Medicamentos do Consórcio Paraná Saúde; Uso Racional de Medicamentos – Temas 
Selecionados 2012. 

 

III. Organizar e consolidar a lista de medicamentos a ser proposta, segundo os 
modelos que serão disponibilizados em planilha excel.  
 

Planilha 1 – Proposta de exclusão de medicamentos do atual Elenco de Referência 
Estadual de Medicamentos para a Assistência Farmacêutica na Atenção Básica 
(Anexo I) 

 Classificação 
terapêutica 

Denominação 
genérica Concentração Apresentação Exclusão** 

Antiulcerosos Omeprazol  20mg Cápsula SIM 

     

     

* Planilha elaborada de acordo com a classificação terapêutica do elenco do Consórcio Paraná Saúde. 
** Nesta planilha, o município deve identificar os medicamentos com sugestão de exclusão, marcando SIM 
na última coluna. 
*** O preenchimento da planilha acima foi feito apenas como exemplo. 

 

Planilha 2 – Proposta de inclusão de medicamentos ao Elenco de Referência 
Estadual de Medicamentos para a Assistência Farmacêutica na Atenção Básica 
(Anexo I) 

Classificação terapêutica Denominação genérica Concentração Apresentação Inclusão** 

ADJUVANTES CIRÚRGICOS- 
SUBSTÂNCIAS 

VISCOELÁSTICAS 

Hipromelose 0.3% Colírio SIM 

     
     

* Planilha elaborada de acordo com a classificação terapêutica da Rename 2012/2013, atualizada em 
08/08/2013. 
** Nesta planilha, o município deve identificar os medicamentos com sugestão de inclusão, marcando SIM na 
última coluna. 
*** O preenchimento da planilha acima foi feito apenas como exemplo. 
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IV. Encaminhar a planilha, em arquivo eletrônico, aos cuidados da chefia da Seção 
de Insumos Estratégicos (Scine) da Regional de Saúde;  

 
2.2 CABE ÀS SCINES DAS REGIONAIS DE SAÚDE 

 

I. Receber por meio eletrônico as planilhas dos municípios sobre o Elenco de 
Referência Estadual de Medicamentos para a AF na Atenção Básica;  

II. Compilar nas planilhas 3 e 4, respectivamente, os dados constantes nas 
Planilhas 1 e 2 enviadas pelos municípios. As planilhas 3 e 4 contêm uma coluna 
destinada a apresentar o número de municípios que propõem a exclusão ou 
inclusão do(s) medicamento(s);  

 
Planilha 3 – Compilado das propostas de exclusão de medicamentos do atual Elenco 
de Referência Estadual de Medicamentos para a Assistência Farmacêutica na 
Atenção Básica pelos municípios da Regional de Saúde (Anexo II) 

Classificação 
terapêutica 

Denominação 
genérica 

Concentração Apresentação Exclusão Nº de 
municípios ** 

Antiulcerosos Omeprazol  20mg Cápsula SIM 07 
      

      

* Planilha elaborada de acordo com a classificação terapêutica do elenco do Consórcio Paraná Saúde. 
** Nesta planilha, a Scine deve identificar o número de municípios que propõem a exclusão do 
medicamento do atual Elenco de Referência Estadual de Medicamentos para a AF na Atenção Básica. 
*** O preenchimento da planilha acima foi feito apenas como exemplo. 

 

Planilha 4 – Compilado das propostas de inclusão de medicamentos ao Elenco de 
Referência Estadual de Medicamentos para a Assistência Farmacêutica na Atenção 
Básica pelos municípios da Regional de Saúde (Anexo II) 

Classificação  
terapêutica 

Denominação  
genérica 

Concentração Apresentação Inclusão 
Nº de 

municípios** 

ADJUVANTES 
CIRÚRGICOS/ 

SUBSTÂNCIAS 
VISCOELÁSTICAS 

Hipromelose 0.3% Colírio SIM 13 

      

      

* Planilha elaborada de acordo com a classificação terapêutica da Rename 2012/2013, atualizada em 
08/08/2013. 
** Nesta planilha, a Scine deve identificar o número de municípios que propõem a inclusão do 
medicamento ao Elenco de Referência Estadual de Medicamentos para a AF na Atenção Básica. 
*** O preenchimento da planilha acima foi feito apenas como exemplo. 
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III. Organizar Grupo de Trabalho (GT) Regional para a discussão dos produtos 
apresentados pelos municípios; 

IV. Elaborar proposta consensuada e condensada dos itens a serem excluídos ou 
incluídos do Elenco; 

V. Encaminhar, por meio de arquivo eletrônico, as Planilhas 3 e 4 – produto da 
reunião do GT Regional - ao Departamento de Assistência Farmacêutica da 
SESA (DAF). 
 

2.3 CABE AO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA SESA 
 

I. Receber por meio eletrônico os produtos das discussões dos GT Regionais;  
II. Convocar membros a participar da reunião do GT Central; 
III. Conduzir o GT Central para a produção do novo Elenco de Referência Estadual 

de Medicamentos para a Assistência Farmacêutica na Atenção Básica; 
IV. Compilar o produto desta reunião, constituir o documento oficial e encaminhar ao 

Ministério da Saúde. 
 

2.4 CABE AO CONSÓRCIO 
 
 

I. Elaborar a “Planilha 1 – Proposta de exclusão de medicamentos do atual Elenco 
de Referência Estadual de Medicamentos para a Assistência Farmacêutica na 
Atenção Básica”. Nela constará a lista de medicamentos que serão excluídos do 
atual elenco. Haverá uma coluna com o subgrupo relacionado à Rename 
2012/2013, atualizada em 08/08/2013; 

II.  Elaborar a “Planilha 2 – Proposta de inclusão de medicamentos no Elenco de 
Referência Estadual de Medicamentos para a Assistência Farmacêutica na 
Atenção Básica”. Nela constará a lista de medicamentos que poderão ser 
incluídos ao novo elenco.  Para melhor visualização e comparação entre as 
formas farmacêuticas disponíveis, estará organizada em ordem alfabética 
segundo a Classificação Terapêutica contida na Rename 2012/2013, atualizada 
em 08/08/2013; (http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/rename_anexos_versao_08_08_2013.pdf); 

III. Subsidiar as reuniões municipais e regionais com dados referentes à aquisição 
dos medicamentos quando solicitado pelos mesmos; 

IV. Receber, através do DAF, os produtos das discussões dos GT Regionais, para a 
realização de pesquisa de mercado referente aos medicamentos passíveis de 
inclusão, com a finalidade de subsidiar a discussão no GT Central; 

V. Participar da reunião do GT Central, fornecendo subsídios quanto às questões 
relacionadas à aquisição dos medicamentos; 
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VI. Disponibilizar no site do Consórcio Paraná Saúde 
(http://www.consorcioparanasaude.com.br) as Listas de Medicamentos que serão 
excluídos ou incluídos ao Elenco. 
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