
 
 
 
Medicamentos Essenciais: preço e acesso 
 
 
Resumo: Este artigo contextualiza o problema da iniqüidade no acesso e preço 

dos medicamentos no Brasil, discutindo-o à luz de uma abordagem sobre as 

licitações públicas brasileira, apontando as diferenças de preços dos 

medicamentos essenciais praticados no Brasil e no mercado internacional. Como 

resultado encontramos que os preços pagos aos medicamentos essenciais, nas 

licitações públicas ainda estão longe do patamar das licitações internacionais, 

sendo ainda me nos favorável quando a licitação é realizada em pequena escala. 

De um total de 105 medicamentos essenciais encontrados nas licitações 

brasileiras e consultados no International Drug Price Indicatos Guide (IDPIG) de 

2002 – Management Sciences for Health (MSH), apenas 33 apresentam valores 

inferiores para as licitações. Os outros 72 medicamentos possuem preços 

superiores ao proposto pelo IDPIG/MSH, 2002. 

A razão da média ponderada das licitações sobre o preço encontrado no MSH 

variou de 1 a 26 vezes. Isso significa que os preços encontrados nas licitações 

foram superiores até 26 vezes aos preços do Guia. O medicamento bupivacaína 

0,5% (5mg / ml sol. inj) representa o medicamento 26 vezes mais caro. 

 
Introdução: 
Vários são os estudos e pesquisas que apontam a iniqüidade no acesso aos 

medicamentos como um dos grandes problemas e entraves do sistema de 

atenção à saúde.  

Neste artigo a dimensão do acesso aos medicamentos está relacionada ao poder 

aquisitivo do consumidor – em outras palavras, poder de compra da população 

aos medicamentos - por entender essa dimensão de fundamental importância em 

um país em desenvolvimento, como o Brasil, onde a distribuição de renda é 

extremamente desigual e conhecida por índices amplamente divulgados.  



A maior parte da população tem acesso limitado aos medicamentos essenciais, 

dada a absoluta ou restrita incapacidade de renda chegar aos mercados 

consumidores de medicamentos. Mostra-se, dessa forma, a importância das 

políticas públicas de distribuição de medicamentos e serviços de saúde para a 

população de baixa renda.  

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS, 1996), um terço da população 

mundial não tem acesso aos medicamentos de que necessita. Sobretudo, porque 

não pode comprá-los. 

Conforme dados do Plano Nacional de Desenvolvimento - PNAD de 1998, no caso 

do acesso aos medicamentos para população de baixa renda (até dois salários 

mínimos), que compreende 40,51% da população, ocorre apenas através da 

distribuição pública, dada a absoluta incapacidade de essas rendas chegarem aos 

mercados consumidores de medicamentos. 

O progresso do acesso aos medicamentos está associado à melhoria das 

condições socioeconômicas – principalmente da distribuição de renda -, da 

capacidade de financiamento (individual e coletivo), assim como das relações 

entre a política social e a econômica, e da preservação dessas prioridades no 

orçamento público, do uso racional desses produtos e da eficiência na gestão dos 

recursos disponíveis. Por outro lado, essa melhoria está associada à regulação 

desse mercado, e, sobretudo, ao sistema de financiamento e gestão de 

fornecimento no sistema de saúde. 

Dessa forma, na análise e discussão acerca do acesso aos medicamentos, ganha 

enorme relevância uma abordagem que considere os aspectos socioeconômicos, 

os preços desses produtos e a política de regulação do mercado.   

Em países em desenvolvimento, a maioria dos medicamentos é paga do próprio 

bolso (out-of-pocket), às vezes pelo seguro privado de saúde ou pelo seguro 

social de saúde. O elevado preço dos medicamentos, segundo avaliação da 

Organização Mundial da Saúde (OMS), é a maior barreira ao uso de 

medicamentos e à manutenção da saúde (OMS, 1996). Por esse motivo, este 



artigo faz uma análise de preço dos medicamentos essenciais, praticados no 

Brasil e, compara com os preços praticados no mercado internacional. 

Material e Métodos 

Para análise de preços, realizou-se uma comparação de preços (media 

ponderada) praticados em licitações governamentais brasileiras com preços 

internacionais de fornecedores em grandes quantidades. 

Para este artigo foram considerados os anos 2002 e 2003 como período de 

referência e, segundo disponibilidade das informações. Foram utilizados os 

medicamentos que constam na RENAME (Relação Nacional de Medicamentos 

Essenciais). A RENAME foi utilizada por ser um instrumento da Política Nacional 

de Medicamentos e por incluir os medicamentos essenciais, capazes de 

solucionar a maioria dos agravos de saúde da população mediante uma terapia 

medicamentosa eficaz, segura e de menor custo (MS,   ). 

Calculou-se o preço unitário, em Reais, dos medicamentos contemplados na 

RENAME, quando comercializados no mercado, tendo como referências as 

informações fornecidas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 

O preço unitário foi calculado, para fins de comparação internacional, para todos 

os medicamentos contidos na RENAME de 2002 e que constavam no International 

Drug Price Indicator Guide (IDPIG) de 2002 – Management Sciences for Health 

(MSH). O valor obtido dividindo-se o preço máximo ao consumidor de uma 

embalagem pelo seu conteúdo, ou seja, pela quantidade de unidades contidas na 

embalagem fornecida como apresentação. 

Foram consideradas as seguintes unidades: 

1 comprimido (revestido ou efervescente, pastilha, cápsula, drágea ou óvulo); 

1 ml (xaropes, suspensões, gotas, colírios e flaconetes); 

1 grama (géis, pomadas, cremes e pós); 

1 ampola ou ml (injetáveis em geral); 

1 dose (spray, aerosol e produtos de inalação). 



Para fármacos produzidos por mais de um laboratório, calculou-se a média 

aritmética dos preços e o valor obtido foi considerado como preço unitário médio 

do medicamento. 

A publicação do Intercontinental Marketing Services (IMS) foi utilizada para a 

classificação terapêutica. Segundo Silver et al. (2000), essa classificação é 

amplamente utilizada nas estatísticas referentes ao mercado no Brasil, sendo 

empregada nas estratégicas de atuação dos laboratórios farmacêuticos. 

Utilizou as seguintes bases de dados: 

1- Guia IDPIG (MSH) – é uma publicação anual que existe desde 1986 e 

indica os preços de medicamentos no mercado internacional para compras 

em grande quantidade. Fornecem preços obtidos de agências de aquisição 

internacional, provedores sem fins lucrativos, assim como preços obtidos de 

licitações internacionais.  Os preços do Guia referem-se aos valores de 

2002, para compras no atacado (dólar americano) e foram utilizados como 

indicador aproximado do preço de venda do fabricante do medicamento, 

guardando uma relação estreita com o custo de produção. Os preços 

médios do Guia foram comparados com os preços médios praticados nas 

licitações públicas no Brasil, convertidos para a moeda nacional (Real). A 

taxa de câmbio utilizada foi a média da taxa de compra e de venda do dólar 

de junho de 2003, fornecidas pelo Banco Central (2,8858 reais por dólar). A 

busca no Guia foi direta, ou seja, a partir do nome da substância ativa do 

medicamento, obteve-se o valor referente ao produto. Por fim foi feito o 

cálculo da razão entre os preços unitários de cada fármaco no Brasil e no 

IDPIG (MSH). Os medicamentos foram comparados tomando-se por base a 

substância ativa com a mesma forma farmacêutica e concentração. 

2- Banco de Preços de Medicamentos – onde constam os preços praticados 

nas licitações públicas, conforme previsto na Lei n. 8.666, de 21 de julho de 

1993, que instituiu normas para licitações e contratos da administração 

pública, realizadas pelo governo do estado ou pelo município. Foram 

considerados apenas os preços praticados em 2002 e 2003. Os estados 



incluídos na análise foram aqueles que mantiveram seu banco de dados 

atualizado para consulta: Bahia (BA), Ceara (CE), Distrito Federal (DF), 

Goiás (GO), Maranhão (MA), Mato Grosso do Sul (MS), Minas Gerais (MG), 

Pará (PA), Paraná (PR), Santa Catarina (SC), São Paulo (SP), Rio de 

Janeiro (RJ), Rio Grande do Sul (RS) e Tocantins (TO). Os demais estados 

do Brasil não foram incluídos na pesquisa, pois não possuíam os preços 

dos medicamentos atualizados, ou não havia qualquer informação sobre 

preço de medicamentos, quando consultados. Após a escolha dos estados, 

realizou-se a escolha das Instituições dentro do estado (Hospitais, 

Consórcios Hospitalares, Casas de Saúde, Institutos e Secretarias de 

Saúde e outros) usando o mesmo critério de inclusão para análise, ou seja, 

atualização dos dados. As Instituições que tiveram seu banco de dados 

mais atualizados foram: BA – Secretaria Municipal de Madre de Deus; CE – 

Hospital Geral de Fortaleza; DF – Ministério da Saúde – Séc. Assuntos 

Admin. (SAA/SE/MS);  GO – Hospital Central da Universidade Federal de 

Goiás; MA – Universidade Federal do Maranhão (3 hospitais); MS – Santa 

Casa de Campo Grande; MG – Fundação Hospitalar de Minas Gerais (23 

Hospitais); PA – Santa Casa do Pará; PR – Consórcio Paraná (378 

municípios); SC – Hospital Santa Isabel; SP – Santa Casa de Ribeirão 

Preto; RS – Grupo Hospitalar Conceição (4 hospitais); RJ – Instituto 

Nacional do Câncer; TO – Secretaria de Saúde do Tocantins. 

 

Após a etapa da escolha dos estados e das instituições, fizemos a média dos 

preços encontrados, considerando os preços de cada medicamento em unidades 

em cada estado e, portanto em cada instituição. 

Como encontramos diferenças significativas de preços entre estados e entre 

instituições, correlacionadas com a quantidade solicitada nas licitações, fez-se a 

média ponderada entre o preço fornecido pelo fabricante e a quantidade solicitada 

pela instituição. Entendemos que a média encontrada é representativa dos preços 

praticados nas licitações governamentais realizadas no Brasil. 



Com essa base de dados dos preços dos medicamentos praticados nas licitações 

públicas brasileira, comparou-se com os preços internacionais IDPIG (MSH, 

2002), por serem ambos preços de atacado e, dessa forma, poder indicar a 

diferença entre os preços praticados no Brasil e os preços praticados no mercado 

internacional. 

O uso do banco de dados do MSH nos preços em grande quantidade é uma 

excelente ferramenta para comparar preços entre nações e tem sido recomendada 

pela Organização Mundial da Saúde (OMS, 2003). 

 

Resultados e Considerações 

O Quadro abaixo mostra os preços médios unitários dos medicamentos essenciais 

adquiridos pelos estados e municípios, por licitações públicas (2002 e 2003) no 

Brasil e os preços médios unitários encontrados no IDPIG/MSH – 2002, ambos 

com preços de fornecedores em grandes quantidades. Por encontrar diferenças 

nos preços dos medicamentos relacionadas à quantidade, fez-se a média 

ponderada para todos os medicamentos. 

 
Quadro - Comparação de preços (média ponderada) praticados em licitações 

governamentais (14 estados – junho 2002-2003) com preços médios de fornecedores em 
grandes quantidades (IDPIG/MSH – 2002) – preços em reais. 

Medicamento Apresentação Preços média 
ponderada 
licitações (14 
estados) 

Preço médio  
MSH      

Razão 
Med.Pond. 
Sobre MSH 

Variação 
Percentual 

(%) 

Acetazolamida Comp. 250mg 0,0199 0,0663 0,30 -70% 
Ácido acetilsalicílico Comp. 100mg 0,0112 0,0952 0,12 -88% 
Ácido acetilsalicílico Comp. 500mg 0,0194 0,0072 2,69 169% 
Ácido fólico   Comp. 5 mg 0,0229 0,0055 4,16 316% 
Ácido valpróico Cap. 250mg 0,2668 0,0620 4,30 330% 
Albendazol   Comp. Mast. 400 mg 0,1394 0,6630 0,21 -79% 
Albumina humana 20% sol. Inj. Fr. 50ml 1,0225 1,1643 0,88 -12% 
Alopurinol   Comp. 300mg (genérico) 0,0493 0,0386 1,28 28% 
Amicacina   50mg/ml sol.inj. 0,2838 0,4404 0,64 -36% 
Aminofilina 

  
Amp. 10ml 24mg/ml 
(genérico) 

0,2640 0,0245 10,78 978% 

Amitriptilina   Comp. 25mg 0,0538 0,0097 5,55 455% 



Amoxicilina   Cap. 500mg 0,1585 0,0972 1,63 63% 
Amoxicilina   250mg/5ml susp. Oral 150ml 0,0952 0,0221 4,31 331% 
Ampicilina   1g sol.inj. frasco 0,6169 0,4324 1,43 43% 
Atropina   0,25mg/ml sol. Inj.amp. 0,1636 0,1601 1,02 2% 
Azatioprina   50mg comp. 0,8461 0,4393 1,93 93% 
Benzilpenicilina benzatina 1200.000UI pó p/sol. Inj. 0,8047 0,3254 2,47 147% 
Benzoato de benzila 250 mg/ml emulsão 0,0286 0,0077 3,71 271% 
Biperidino   2mg comp. 0,0862 0,1700 0,51 -49% 
Brometo de n-butilescopolamina 20mg/ml sol.inj 0,3109 0,2673 1,16 16% 
Bupivacaina 0,5% 5mg/ml sol.inj. 4,3970 0,1669 26,35 2535% 
Captopril   25mg comp. 0,0238 0,0761 0,31 -69% 
Carbamazepina 200mg comp. 0,0673 0,0556 1,21 21% 
Carbonato de lítio 300 mg comp. 0,0456 0,2592 0,18 -82% 
Cefalexina   250mg/5ml susp. Oral 0,0856 0,0421 2,03 103% 
Cefalexina   500mg cap. 0,2500 0,2635 0,95 -5% 
Cefazolina   1g pó p/sol. Inj. Ampola 1,7277 1,6840 1,03 3% 
Ceftriaxona   250mg pó p/sol. Inj. Ampola 3,2339 6,3506 0,51 -49% 
Ceftriaxona   1g pó p/ sol. Inj. Ampola 2,7410 2,7187 1,01 1% 
Ciclofosfamida 200mg sol. Inj. Ampola 4,8380 5,2138 0,93 -7% 
Ciprofloxacina 250mg comp. 0,1399 1,1663 0,12 -88% 
Colchicina   0,5mg comp. 0,5400 0,1249 4,32 332% 
Dexametasona 0,5mg comp. 0,0290 0,0135 2,15 115% 
Dexametasona 4mg/ml sol. Inj. 0,5258 0,2865 1,84 84% 
Dexametasona 1mg/ml sol. Oftal. 4,3512 0,2459 17,69 1669% 
Diazepan   5mg/ml sol. Inj. 0,1998 0,1277 1,56 56% 
Diazepan   5mg comp. 0,0099 0,0084 1,18 18% 
Digoxina   0,25mg comp. 0,0158 0,0167 0,95 -5% 
Doxiciclina   100mg drg 0,0483 0,0288 1,68 68% 
Epinefrina   1 mg/ml sol. Inj. 0,1648 0,2373 0,69 -31% 
Ergometrina   200mcg/ml sol. Inj. 0,6498 0,4042 1,61 61% 
Eritromicina   125mg/5ml susp. Oral. 0,0856 0,0311 2,75 175% 
Eritromicina   500mg comp. 0,2892 0,1758 1,65 65% 
Etambutol   400mg comp. 0,0948 0,0608 1,56 56% 
Fenitoína   100mg comp. 0,0538 0,0227 2,37 137% 
Fenobarbital   100mg comp. 0,0260 0,0198 1,31 31% 
Furosemida   40mg comp. 0,0178 0,0133 1,34 34% 
Furosemida   10mg/ml sol. Inj 0,1573 0,1083 1,45 45% 
Gentamicina   10mg/ml sol. Inj. 0,2121 0,1435 1,48 48% 
Gentamicina   40mg/ml sol. Inj. 0,1899 0,1447 1,31 31% 
Glibenclamida 5mg comp. 0,0119 0,0141 0,84 -16% 
Gliconato de cálcio 100mg/ml sol. Inj. 0,4748 0,0433 10,97 997% 
Haloperidol   1mg comp. 0,0243 0,0175 1,39 39% 
Haloperidol   5mg comp. 0,0229 0,0216 1,06 6% 
Halotano   Liq p/inalação (100ml) 0,2493 0,2326 1,07 7% 
Heparina sódica 5000UI/ml sol. Inj. 0,6366 0,5275 1,21 21% 
Hidralazina   20mg/ml sol. Inj. 1,5100 0,3603 4,19 319% 
Hidroclorotiazida 25mg comp. 0,0132 0,0098 1,35 35% 
Ibuprofeno   300mg comp. 0,0820 0,0210 3,90 290% 
Insulina humana 100UI/ml sol. Inj. 10ml 1,5872 0,0902 17,60 1660% 



Insulina humana regular 100UI/ml sol. Inj. 10ml 1,8077 3,5461 0,51 -49% 
Levotiroxina   100mcg comp. 0,2498 0,0222 11,25 1025% 
Lidocaína 1% 10mg/ml sol. Inj. Frasco 20ml 0,0566 0,0274 2,07 107% 
Lidocaína 2% 20mg/ml sol. Inj. Frasco 20ml 0,4562 0,0617 7,39 639% 
Lidocaina 2% 20mg gel 0,0567 0,1275 0,44 -56% 
Loperamida   2mg comp. 0,2212 0,0170 13,01 1201% 
Mebendazol   Comp. 100mg 0,0288 0,0118 2,44 144% 
Mebendazol   ml fr. 100mg/5ml 0,4883 0,0325 15,02 1402% 
Mercaptopurina Com. 50 mg (R) 0,7800 1,4283 0,55 -45% 
Metformina   Com. 500mg (cloridrato) 0,0553 0,0493 1,12 12% 
Metildopa   Com. rev. 250mg 0,1034 0,0939 1,10 10% 
Metoclopramida Com. 10mg (cloridrato) 0,0178 0,0129 1,38 38% 
Metoclopramida fr. Sol. Oral 4mg (cloridrato)   0,2518 0,0596 4,22 322% 
Metoclopramida Sol. Inj. 5mg(cloridrato)/ml 0,1522 0,1295 1,18 18% 
Metronidazol Com. 250mg 0,0258 0,0129 2,00 100% 
Metronidazol Sus.oral 200mg(benzoato5ml 0,0304 0,0096 3,17 217% 
Miconazol   Tb crem. (g) 2% (nitrato) 0,1023 0,0326 3,14 214% 
Morfina   Sol.inj. 10mg/ml 2,5982 1,1035 2,35 135% 
Neomicina+bacitracina Pó. 

5mg(sulfat+250UI(zincica)g 
0,7932 0,0674 11,77 1077% 

Neostigmina   Sol.inj.500mcg/ml (H) 0,4611 0,2738 1,68 68% 
Nifedipina   Com.20mg liberação controla. 0,0354 0,0688 0,51 -49% 
Nistatina   Sus. Oral (ml) 100.000UI/ml 1,2849 0,0726 17,70 1670% 
Nistatina   (g)creme vaginal 25.000UI/g 1,2790 0,0920 13,90 1290% 
Nitrofurantoina Comp. 100mg 0,0875 0,0201 4,35 335% 
Noretisterona Comp. 0,35mg 1,2337       
Oxitocina   (ap)sol.inj.5UI/ml(H)(ml) 0,4169 0,2764 1,51 51% 
Paracetamol   Comp.500mg 0,0317 0,0089 3,56 256% 
Permetrina   (ml) loc. 10mg/ml 1,3953       
Petidina   (ml)sol. Inj.50mg/ml(R)(H) 0,8583 0,8583 1,00 0% 
Pirazinamida Comp. 500mg (R) 0,1213 0,0921 1,32 32% 
Prednisona   Comp. 5mg 0,0257 0,0216 1,19 19% 
Prednisona   Comp. 20mg 0,0601 0,1963 0,31 -69% 
Prometazina (cloridrato) Com. 25mg 0,0612 0,0115 5,32 432% 
Prometazina (cloridrato) (ap) sol. Inj. 25mg/ml (R) 0,3168 0,1092 2,90 190% 
Propranolol   Comp. 40mg (cloridrato) 0,0137 0,0149 0,92 -8% 
Ranitidina   Comp. 150mg 0,0444 0,2064 0,22 -78% 
Rifampicina   Cap. 300mg (R) 0,1430 0,1813 0,79 -21% 
Salbutamol (sulfato) Comp 2mg 0,0100 0,0072 1,39 39% 
Salbutamol (sulfato) (ml) xarope 2mg/5ml 0,0428 0,0093 4,60 360% 
Salbutamol (sulfato) (ml)sol.inj.500mcg/ml (H) 0,7791 0,3191 2,44 144% 
Teofilina   Comp. 200mg liberação lenta 0,1868 0,0627 2,98 198% 
Tiabendazol   Comp. 500mg 0,6578 0,1363 4,83 383% 
Verapamil   Comp. 80mg 0,0582 0,1455 0,40 -60% 
Vincistrina   (ap) sol. Inj. 1mg (H)(R) 6,9255 7,1845 0,96 -4% 
Zidovudina   Comp. 100mg 0,3307 0,7502 0,44 -56% 
              

*os números em vermelho representam os valores mais caros no Brasil.                                                    
Consultas:Revista ABCfarma (junho/2003); Dicionário de Medicamentos Genéricos e Similares (2000) 



e o MSH (2002)  
Guia de Comparação de Preços no endereço eletrônico http://coroa.eco.unicamp.br/index.php  
Encontram-se nesta tabela os medicamentos encontrados nas licitações brasileiras. 
Cambio do dólar junho de 2003 = 2,8828.  
Fonte: Elaboração Própria com base nas consultas mencionadas. 

 

De um total de 105 medicamentos essenciais encontrados nas licitações 

brasileiras e consultados no IDPIG, apenas 33 apresentam valores inferiores para 

as licitações. Os outros 72 medicamentos possuem preços superiores ao proposto 

pelo IDPIG/MSH, 2002. 

A razão da média ponderada das licitações sobre o preço encontrado no MSH 

variou de 1 a 26 vezes. Isso significa que os preços encontrados nas licitações 

foram superiores até 26 vezes aos preços do Guia. O medicamento bupivacaína 

0,5% (5mg / ml sol. inj) representa o medicamento 26 vezes mais caro. 

No caso do princípio ativo dexametasona (1mg/ml sol. of), com preço 17 vezes 

superior; gliconato de cálcio (100mg/ml sol. inj), 11 vezes; nistatina (susp. Oral/ml 

100.000 UI/ml), 17 vezes mais caro para as licitações brasileirras. 

A análise realizada sinaliza a importância de o Estado (órgão regulador) 

considerar os preços praticados no mercado internacional para determinar os 

preços no mercado nacional, pelo menos para os medicamentos essenciais. 

Considerando que as compras através das licitações públicas no Brasil são 

finalizadas com a representação do menor preço, sem considerar outras variáveis 

como, por exemplo, a qualidade dos medicamentos, era de se supor que a maioria 

dos medicamentos adquiridos através das licitações públicas fossem 

medicamentos genéricos. Entretanto, não o são. 

No Quadro abaixo estão relacionados os medicamentos genéricos encontrados 

nas licitações públicas realizada em 14 estados brasileiros nos anos de 2002 e 

2003. 
Quadro - Medicamentos Genéricos adquiridos nas licitações públicas nos anos de 2002 e 

2003 em 14 estados brasileiros. 

Medicamento Instituição Fabricante / Quantidade Preço Preço 



Compradora Fornecedor mínimo Máximo
Biperideno 
(Cloridrato)2mg – 
comp.  

Fund.Hospital 
Minas Gerais 
(23Hosp) 

Cristália Prod. 
Químicos 

388.640 0,070*  

 
 

HC.Faculdade 
Medicina Botucatu 

Abbott do Brasil 80  0,175 

Bromazepan 6mg 
comp. 

Hospital Minas 
Gerais (23Hosp) 

União Química 
Far.Nacional S/A 

51.380 0,090*  

 Santa Casa de 
São Carlos 

Idem 100  0,110 

Captopril 
Sulca.12,5mg comp. 

Santa Casa do 
Pará 

Neo Química 44.000 0,018  

  Medley S/A 180  0,160* 
Ceftriaxona sol.inj. 
1000mg frasco 

HC da 
Universidade de 
Goiás 

Cellofaren Ltda 8.000 2,00  

 Hospital Amaral 
Carvalho-Jaú 

Eurofarma 
Laboratório 

300  6,681* 

Enalapril (Maleato) 
10mg comp. 

HC Universidade 
Federal de Goiás 

Sanval 37.000 0,030  

 Santa Casa de 
São Carlos 

Cristália Prod. 
Químicos 

60  0,256* 

Enalapril (Maleato) 
20mg comp. 

Santa Casa de 
São Carlos 

Idem 60 0,412* 0,412* 

Enalapril (Maleato) 
5mg comp. 

HC Universidade 
Federal de Goiás 

Sanval 12.000 0,020  

 Santa Casa de 
São Carlos 

Novartis/Sandoz 60  0,159* 

Metformina 
(Cloridrato) 850mg 

Consórcio Paraná 
- 378 municípios 

Luper 3.000.000 0,060  

 Santa Casa de 
São Carlos 

Biossintética 90  0,180* 

Metildopa 500mg 
comp. 

Consórcio Paraná 
– 378 municípios 

Luper 5.500.000 0,189  

 Secretaria 
Municipal de 
Montes Claros 

SEM Ind. 
Farmacêutica 

170.000  0,288* 

Metoclopramida 
(Cloridrato) sol.oral 
4mg/ml 

Consórcio Paraná 
– 378 municípios 

Fund. Univ. Maringá 
– convênio Labo. 
Oficial 

150.000 0,280  

 Santa Casa de 
São Carlos 

Medley S/A Ind. 
Farmacêutica 

4  2,060* 

Nimesulida 100mg 
comp. 

Santa Casa de 
São Carlos 

SEM Ind. 
Farmacêutica 

12 0,496* 0,496* 

Nistatina 
crê.vag.25.000UI/g 

Consórcio Paraná 
– 378 municípios 

Fármaco Ind. 
Farmacêutica Ltda 

150.000 1,272*  

 Secretaria 
Municipal de 
Itanhaém 

Prodotti Lab. 
Farmacêutica 

300  1,850 

Nistatina susp.oral 
100.000UI/ml frasco 

Consórcio Paraná 
– 378 municípios 

Fármaco Ind. Farma. 
Ltda 

40.000 1,510*  

 HC da 
Universidade de 
Goias 

SEM Ind. 
Farmacêutica 

1.100  2,583 

Omeprazol sol.inj. 
40mg frasco 

HC Universidade 
Federal de Goias 

Biolab Sanus Far. 
Ltda 

3.900 3,990  

 Secretaria 
Municipal de 
Itanhaém 

Eurofarma 
Laboratórios 

100  6,760* 

Paracetamol 500mg 
comp. 

Consórcio Paraná 
– 378 municípios 

Fármacos Ind. 
Farmacêutica Ltda 

8.000.000 0,028*  



 Santa Casa de 
São Carlos  

Medley S/A Ind. 
Farmacêutica 

60  0,240* 

Pentoxifilina 400mg 
comp. 

Min. Saúde 
SAA/SE/MS 

Meizler Com. 
Internacional 

40.000 0,300  

 Secretaria 
Municipal de 
Itanhaém 

Biosintética 300  1,150* 

Salbutamol xarope 
0,4mg/ml frasco 

Consórcio Paraná 
– 378 municípios 

Fármaco Ind. Farm. 
Ltda 

230.000 0,699*  

 HC Marília Fund. 
Municipal 

Cristália Prod. 
Químicos 

140  0,880 

Sertralina 50mg comp. INCA Biosintética 99.000 0,770*  
 Santa Casa de 

São Carlos 
Eurofarma 
Laboratórios 

20  1,350 

Sinvastatina 10mg 
comp. 

Santa Casa de 
São Carlos 

Novartis / Sandoz 20 0,703* 0,703* 

*medicamentos genéricos. 
Consulta: Banco de Preços – ANVISA www.anvisa.gov.br 
Fonte: Elaboração própria com base na consulta mencionada.  

 

Como podemos notar, apenas 20 medicamentos genéricos ganharam de seus 

concorrentes nas licitações, sejam eles medicamentos de marca ou similares. 

Para esta análise, não realizamos a média ponderada dos preços dos 

medicamentos com a intenção de mostrar as diferenças de preços que podemos 

encontrar relacionadas com a quantidade adquirida e, portanto apontar o benefício 

das compras em grande quantidade pelo estado. 

Vale ressaltar que nas aquisições de medicamentos a que se refere o caput do 

artigo 3° § 2° da Lei n° 9.787, de 1999, o medicamento genérico, quando houver, 

terá preferência sobre os demais em condições de igualdade de preço. 

Talvez valha a pena repensar a descentralização das compras de medicamentos 

pelo Governo Federal, hoje de responsabilidade dos estados e municípios que 

utilizam como ferramenta de compra as licitações públicas. 

Mesmo com o monitoramento e controle de preços realizado pelo Estado através 

da Câmara de Medicamentos da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA), quando comparamos com preços internacionais, estes são mais 

elevados. É necessário rever a política de regularização de preços dos 

medicamentos essenciais para conhecer o real preço de custo.  

A descentralização do Sistema de Saúde pode ter muitos elementos positivos em 

muitas áreas, mas a descentralização relacionada aos medicamentos, pode ser 



negativa. Por exemplo, o registro dos medicamentos não deve ser 

descentralizado, os standards de qualidade dos medicamentos deve ser única em 

todo território nacional, a fiscalização sanitária pode ser descentralizada, mas o 

guia terapêutico, o protocolo terapêutico deve ser centralizado. A compra de 

medicamentos pode ter muitas combinações, por exemplo, pode ser uma 

negociação centralizada com a compra física descentralizada. Quando a compra é 

totalmente descentralizada o Estado perde o poder de negociação, o volume 

diminui, ficando mais caro. Portanto, a descentralização da compra de 

medicamentos pode ser negativa.   

Regulação de Preço 

No que se refere à regulação de preços, o governo, através da Lei n 10.213, de 27 

de março de 2001, regulou a ação de reajustes de preços, como uma medida 

protecionista, permitindo que ocorressem reajustes positivos, pela aplicação de 

uma fórmula paramétrica sobre os principais itens de custo do setor, aplicáveis ao 

conjunto de produtos de cada laboratório/indústria. 

A Tabela abaixo mostra os valores de margem, custos de impostos etc., depois da 

implementação das medidas de redução de impostos. Observa-se que a lista 

positiva que apresenta os resultados da isenção de PIS/COFINS apresenta custo 

menor em impostos ao longo da cadeia produtiva. 

Tabela    - Impostos sobre preços dos medicamentos. 

 Atual Negativa Positiva 

Produtor - Margem 6,60 66,60 66,60 

PIS/COFINS 3,10 11,96 0,00 

ICMS 15,30 17,25 14,62 

Preço de Venda 85,00 95,81 81,22 

Atacado - Margem 8,65 8,65 8,65 

PIS/COFINS 3,65 0,00 0,00 

ICMS 2,70 1,25 1,19 

Preço Fabricante-PF 100,00 105,71 91,06 

Varejo - Margem 29,93 29,93 29,93 

PIS/COFINS 5,21 0,00 0,00 

ICMS 7,71 7,71 7,27 

Preço Máximo 142, 85 142,85 128,26 



Consumidor - PMC 

Total PIS/COFINS 11,96 11,96 0,00 

Total ICMS 27,71 25,71 23,08 

Fonte: Dados do Ministérios da Saúde e da Fazenda apud Biasotto (2001). 

 

Podemos identificar claramente que o peso do ICMS ainda é ao redor de 20%, ou 

seja, bem significativo sob o ponto de vista do consumidor. 

Dada a importância crucial das políticas públicas em garantir o acesso da 

população de baixa renda, que constitui grande parcela da população do país, ao 

mercado de medicamentos, o papel do Governo é de extrema importância e deve 

refletir os anseios da sociedade. As políticas públicas devem incentivar a 

concorrência e diminuir os preços dos bens de saúde, através de uma clara 

política. Afinal, o financiamento desses gastos é realizado pelas receitas de 

governo. 

Tributação dos medicamentos 

Formalmente, os preços os medicamentos são monitorados pelo Estado, desde o 

ano 2000, mas na prática não se verifica um efetivo controle. Os preços a varejo 

são compostos pelo preço de fabricação (informação dada pela indústria), pela 

taxa federal (PIS/CONFINS) e pelas taxas estaduais (ICMS), que variam de 12% a 

19%, dependendo do estado. 

Como incentivo do governo, o regime especial de tributação do PIS/COFINS para 

medicamentos entrou em vigor através da Medida Provisória n° 2.230, de 6 de 

setembro de 2001, e a Resolução n° 1, de 21 de janeiro de 2002. Isso possibilitou 

a redução de 10,2% nos preços de uma ampla gama de produtos, nos estados de 

Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, onde a alíquota de ICMS é de 18%. 

A redução não se aplica automaticamente a todos os medicamentos. Os 

medicamentos a que se aplica são aqueles prescritos para o tratamento de 

condições patológicas que envolvem uso contínuo de medicamentos e ou 

antibióticos. Esse regime foi instituído pela Lei n° 10.147, do Ministério da Saúde, 

de 21 de dezembro de 2000. 



A previsão do governo federal é que, no momento em que a adesão se estender a 

todos os medicamentos, a redução de preços poderá atingir cerca de três mil 

medicamentos de 300 laboratórios, correspondendo a mais de sete mil 

apresentações. 

Talvez uma boa medida política de custos de produção fosse a redução de 

impostos sobre o setor, pelo menos para os medicamentos essenciais. Como 

podemos observar como exemplo a Suécia. Na Suécia não há imposto que 

incidam sobre os medicamentos essenciais. 

Dessa forma, o governo adotaria algumas medidas na redução de custos e 

regulação de preços. 

A política de redução de custos se deu na forma de desoneração tributária e de 

regulação de preços. Dentro das políticas de desoneração, pode-se destacar uma 

série de medidas tomadas com o intuito de reduzir custos de produção: os 

convênios do ICMS 51/94, 116/98 e, mais recentemente, 01/99, propiciam redução 

de ICMS para os medicamentos; a redução do imposto de importação de mais de 

duas mil substâncias essenciais à produção de medicamentos; a Lei n° 10.147, de 

21 de dezembro de 2000, que reduziu PIS e COFINS de produtos farmacêuticos 

(BIASOTO et al, 2003). 

Deve-se salientar que, com a reforma tributária, proposta pelo governo, ainda em 

tramitação, haverá simplificação do ICMS, que passa a ter legislação nacional e 

cinco alíquotas. Além disso, medicamentos essenciais farão parte da cesta básica. 

O ICMS (CF, art. 155 parágrafo 2) terá alíquotas internas em todo o território 

nacional, por mercadoria, bem ou serviço, em número máximo de cinco, (abolidas 

cerca de quarenta), observado o seguinte: caberá ao regulamento único, aprovado 

pelo colegiado estadual, definir a quais mercadorias seriam aplicadas essas 

alíquotas. 

 

 

 



Conclusões 

 

O Brasil é um mercado dependente das descobertas internacionais e, por isso, 

submetido à aquisição de medicamentos do mercado internacional a preços 

praticados nos países desenvolvidos, que são os maiores investidores em 

pesquisa e desenvolvimento de novas substâncias. 

Nesse quadro, no Brasil, a Política de Medicamentos, constitui importante 

incentivo á produção nacional, principalmente de medicamentos genéricos, 

podendo garantir um maior acesso a preços mais acessíveis. 

Contudo, se observou nas licitações públicas de medicamentos para os anos 2002 

e 2003, apenas 33 medicamentos dos 105 pesquisados tiveram menor preço 

quando comparado ao Guia Internacional (MSH – 2002) e, apenas 2% dos 

medicamentos adquiridos foram genéricos. Isso mostra, como mínimo, que o 

mercado de medicamentos se movimenta para baixar seus preços frente às 

compras públicas em grande quantidade. 

Vale ressaltar, que os preços pagos nas licitações públicas ainda estão longe do 

patamar das licitações internacionais, sendo ainda menos favoráveis quando a 

licitação é realizada em pequena escala. 

As características particulares da “mercadoria” medicamentos e o mercado que o 

produz, demanda e consome, tornam indispensável à atuação do Estado, através 

do estabelecimento de políticas de regulação que busquem superar as falhas do 

mercado e elevar o poder de decisão sobre os diferentes aspectos relacionados 

com o direito à saúde e o acesso aos medicamentos. Da mesma forma, é 

fundamental que o governo pense num mecanismo nacional para aproveitar a 

grande economia de escala do país, sem burocratizar a aquisição e a distribuição 

de medicamentos.  

E é dentro desse contexto que a Política Nacional de Medicamentos define suas 

diretrizes e atribui as responsabilidades das três esferas de governo na compra de 

medicamentos, com a clara intenção de reduzir os gastos públicos. Contudo, a 



descentralização das compras dos medicamentos pelas licitações públicas deveria 

ser repensada, pois, como vimos, os preços podem ser bem menores quando a 

aquisição de medicamentos se faz pela compra em grandes quantidades. 

 A questão do financiamento e do gasto no setor saúde e, dentro desse, os gastos 

com medicamentos, têm sido um dos maiores desafios no processo de 

implantação do Sistema Único de Saúde (SUS). As esferas estaduais e municipais 

apresentam orçamentos deficitários e há grande heterogeneidade regional e local 

das capacidades gestoras. Esse é mais um motivo para que os preços dos 

medicamentos sejam determinados pelo Governo Federal, buscando-se assim 

maior qualidade e efetividade na promoção da saúde. 

Outra medida que mereceria estudos mais aprofundados, em relação à regulação 

econômica, se refere ao sistema de tributação para os medicamentos. Como 

vimos, esta ainda apresenta não menos que 20% de ICMS. No caso da Suécia e 

da Inglaterra, não há imposto que incida nos medicamentos de prescrição. 

Para concluir, pode-se dizer que a Política de Medicamentos dependerá de muitas 

variáveis e desdobramentos subseqüentes para manter de maneira sustentável a 

eqüidade no acesso aos medicamentos. E, sobretudo, dependerá de sua 

apropriação social, ainda hoje incerta. 


