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RESUMO. O medicamento do ponto de vista da economia (ciência da escassez) é considerado um bem
econômico, pois está disponível em quantidade inferior a que realmente o sistema de saúde necessita ou
deseja para satisfazer aos seus provedores e usuários. Os estudos de avaliação econômica, um dos enfoques
abordados na Farmacoeconomia, têm sido utilizados por vários países como forma de otimizar eficiente-
mente o uso dos medicamentos nos diferentes níveis de atenção à saúde. O objetivo deste artigo é apresen-
tar uma revisão conceitual sobre Farmacoeconomia, bem como, discutir sua inclusão nas diretrizes defini-
das como prioritárias pela Política de Medicamentos no Brasil. 
SUMMARY. “Pharmacoeconomy: an Instrument of Efficiency for the Medicine Politics of Brazil”. From the
point of view of the economy (science of scarcity) medicines are considered an economic good, because it is
available in an inferior amount to that the health system really needs or desires to satisfy to its suppliers and
users. Some countries have used studies of economic evaluation, one of the boarded approaches in pharma-
coeconomy, as a form to optimize the use of medicines in the different levels of health care. The objective of this
article is to present a conceptual revision about pharmacoeconomy, as well as to argue its inclusion into the pri-
orities of Medicine Policy in Brazil. 

INTRODUÇÃO
A criação do Sistema Único de Saúde (SUS),

ocorrida em 1988, representa o marco principal
do processo de reforma do sistema de saúde
brasileiro. No entanto, somente após dez anos
de seu funcionamento foi aprovada a primeira
Política Nacional de Medicamentos (Portaria Mi-
nisterial nº 3.916, de 30 de outubro de 1998) co-
mo parte fundamental para a consolidação do
SUS. Esse documento estabeleceu como priori-
dade as seguintes diretrizes: revisão permanente
da Relação Nacional de Medicamentos (RENA-
ME), reorientação da Assistência Farmacêutica,
promoção do Uso Racional de Medicamentos e
organização das atividades de Vigilância Sanitá-
ria dos Medicamentos. O objetivo principal de
tal política é o acesso da população a medica-
mentos seguros, eficazes e de qualidade, ao me-

nor custo possível 1, o que deveria traduzir-se
em ganhos de eficiência para o setor saúde. 

O termo eficiência é um dos elementos-cha-
ve da Farmacoeconomia - disciplina, surgida há
cerca de vinte anos na Austrália, que descreve e
analisa os custos (e os benefícios) da farmacote-
rapia para o sistema de saúde e para a socieda-
de 2. Um dos seus enfoques que vem crescendo
em importância nos últimos anos para as políti-
cas farmacêuticas de países desenvolvidos são
os estudos de avaliação econômica aplicados
aos medicamentos. Tais estudos são utilizados
ou propostos como instrumento de ajuda para
melhorar a tomada de decisão sobre o financia-
mento público de medicamentos, registro e fi-
xação de preços dos fármacos num determinado
país 3,4. 

Outros enfoques que devem ser incluídos
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como áreas de estudo da Farmacoeconomia,
não se restringindo apenas à avaliação econômi-
ca de medicamentos, são: a discussão da melhor
forma de financiamento dos medicamentos, a
regulação do mercado farmacêutico, a oferta e
demanda de medicamentos pelos atores impli-
cados na sua cadeia de utilização, bem como o
estudo de políticas de incentivos econômicos,
em particular para prescritores e dispensadores,
com o intuito de favorecer o uso racional dos
medicamentos. Desse ponto de vista, sugere-se
um conceito mais amplo e adaptado da Econo-
mia da Saúde 5 para a Farmacoeconomia - con-
siste na aplicação da ciência econômica aos
fenômenos e problemas relacionados ao tema
da política farmacêutica de um país. Para Rubio-
Cebrian 6, a Farmacoeconomia é um conjunto
de atividades dedicadas, especificamente, às
análises econômicas no campo dos medicamen-
tos, caracterizado pela aplicação dos conheci-
mentos econômicos na gestão da logística dos
medicamentos, na obtenção de critérios de efi-
ciência no âmbito da investigação de resultados,
na política de medicamentos e na regulação pú-
blica da indústria farmacêutica. O autor mencio-
na ainda que o objeto material da Farmacoeco-
nomia está constituído pelos recursos emprega-
dos na produção, distribuição e utilização dos
medicamentos independentemente de sua ori-
gem 6.

O presente trabalho tem como objetivo de-
monstrar a importância da Farmacoeconomia
como instrumento de eficiência a ser incluído
na Política Nacional de Medicamentos (PNM).
No entanto, este artigo priorizará comentários
sobre os estudos de avaliação econômica de
tecnologias farmacêuticas (inclui medicamentos,
intervenções e serviços farmacêuticos). Assim, a
definição de alguns termos relevantes para o en-
tendimento da Farmacoeconomia, a apresen-
tação da estrutura básica de um estudo de ava-
liação econômica e, finalmente, a aplicação des-
sa ferramenta nas diretrizes definidas como
prioritárias da PNM no Brasil são temas aborda-
dos neste artigo. 

TERMOS RELEVANTES EM
FARMACOECONOMIA: EFICÁCIA,
EFETIVIDADE, EFICIÊNCIA E EQÜIDADE

A avaliação farmacoeconômica consiste em
um conjunto de procedimentos ou técnicas rela-
cionadas à identificação, medição e quantifi-
cação dos efeitos sobre a saúde e sobre os re-
cursos econômicos, permitindo eleger entre
duas ou mais alternativas terapêuticas a que

melhor resultado origina para a sociedade. As
publicações internacionais têm evidenciado o
uso crescente das técnicas de avaliação econô-
mica para subsidiar a tomada de decisões na
gestão sanitária 4. É portanto evidente que os
profissionais que trabalham, principalmente em
nível de microgestão (gestão clínica), necessitam
de conhecimentos básicos sobre termos e con-
ceitos utilizados tanto na Farmacoeconomia
quanto na Economia da Saúde, a saber: eficácia,
efetividade, eficiência e equidade, como forma
de maximizar suas decisões clínicas. 

A eficácia reflete a probabilidade de que um
indivíduo seja beneficiado por um medicamento
em condições ideais de sua utilização. Por
exemplo, nas situações produzidas nos ensaios
clínicos de fase III exigidos para o registro e a
comercialização dos fármacos. Apesar da alta
validez interna alcançada pelos ensaios clínicos,
dificilmente seus resultados são aplicados em si-
tuações reais de utilização dos fármacos entre
indivíduos de diferentes entornos geográficos 7. 

Por outro lado, quando o que é medido é a
probabilidade real (na prática clínica diária) de
um paciente se beneficiar de um tratamento far-
macológico, estamos diante da efetividade de
um medicamento. Dessa forma, é mais provável
que um indivíduo tenha maior adesão ao trata-
mento, aumentando a efetividade do mesmo,
quando um medicamento é administrado a cada
12 horas frente a outro que necessite de quatro
administrações diárias para obter o mesmo efei-
to. A obtenção dessa informação e de outras re-
ferentes às evidências científicas sobre a efetivi-
dade de um novo medicamento reduziriam os
custos e a incerteza no exercício da medicina. 

Na realidade, a avaliação econômica de me-
dicamentos está centrada na determinação da
eficiência, definida como sendo a relação entre
os benefícios alcançados com o tratamento far-
macológico na prática clínica e o custo (valor
monetário) pelo qual se supõe obtê-los num
contexto de recursos escassos 8. Segundo Rubio-
Cebrian 6, é possível distinguir diferentes tipos
de eficiência, porém aqui serão relatados dois
destes, a saber: a) eficiência alocativa/econômi-
ca: é medida sempre em unidades monetárias.
Assim, um método de produção pode ser consi-
derado economicamente eficiente quando mini-
miza o custo de oportunidade dos fatores utili-
zados para a obtenção de um dado produto.
Vale salientar que a eficiência alocativa pres-
supõe a existência de eficiência técnica 5; b) efi-
ciência técnica: é expressa sempre em unidades
físicas. Um método de produção é tecnicamente
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eficiente quando reduz as quantidades de fato-
res de produção (pessoal, capital e matérias-pri-
mas) utilizados para alcançar um determinado
resultado 6.

O grau de eficiência das intervenções sanitá-
rias (incluindo a farmacêutica) pode ser deter-
minado a partir da relação entre os resultados
obtidos e o valor dos recursos empregados para
tal fim.

A eqüidade é outro termo essencial na Far-
macoeconomia, que prioriza a alocação igualitá-
ria de recursos farmacêuticos destinados aos
serviços de saúde. Para Pereira 5, a eqüidade é
uma distribuição justa de determinado atributo
populacional que não é necessariamente equi-
valente a igualdade, embora sejam utilizados, às
vezes, como sinônimo. Segundo a literatura
econômica, outras noções de eqüidade estão
habitualmente vinculadas a: prestação de um
mínimo básico de bens/serviços de saúde, utili-
tarismo, maximin de Rawls, igualdade de opor-
tunidade, igualitarismo e necessidade. Além dis-
so, a eqüidade no campo do medicamento deve
ser garantida pelo Estado, uma vez que o mer-
cado farmacêutico está mais preocupado em fo-
mentar a eficiência (obter melhores resultados
utilizando para isso menos recursos) desse se-
tor.

Dessa forma, as decisões a serem tomadas
no âmbito da gestão sanitária, envolvendo a
questão da disponibilidade de medicamentos,
devem estar orientadas a proporcionar um equi-
líbrio entre eqüidade e eficiência. Um exemplo
disso seria o uso de medicamentos de alto custo
que pode afetar o critério de eqüidade, pois se
torna, praticamente, impossível satisfazer as ne-
cessidades de todos os pacientes, o que obriga
a definir critérios de utilização e a valorizar o
benefício marginal desse tratamento em relação
a outros.

ESTRUTURA BÁSICA PARA ESTUDOS DE
AVALIAÇÃO FARMACOECONÔMICA 

Os estudos de avaliação farmacoeconômica
medem e comparam alternativas farmacológi-
cas/farmacêuticas em função de seus custos e
benefícios, com o intuito de selecionar a mais
eficiente para a sociedade. Sua realização pres-
supõe considerar três critérios básicos, a saber:
a perspectiva do estudo, a determinação dos
custos e benefícios e o tipo de análise. Além
disso, as avaliações econômicas devem incorpo-
rar ajuste temporal, estudos de sensibilidade e
análise média e incremental dos resultados. A fi-
gura 1 retrata um esquema básico de um estudo

de avaliação econômica aplicado aos medica-
mentos ou a outras intervenções sanitárias.

Verifica-se que o primeiro passo na estrutu-
ração de um trabalho dessa natureza é a delimi-
tação do objetivo do estudo o qual, se bem de-
finido, ajudará a estabelecer mais facilmente as
alternativas a serem comparadas. A importância
dessa etapa é delimitar aspectos relevantes, tais
como: a seleção das alternativas a serem avalia-
das, os possíveis indicadores de efetividade, o
horizonte temporal do estudo e as categorias de
custos a serem incluídas. Outro passo funda-
mental é descrever todas as alternativas que po-
tencialmente possam fazer parte do estudo, por
exemplo, quando se pretende analisar a in-
clusão de um novo fármaco numa lista de medi-
camentos padronizada. Assim, todas as opções
terapêuticas existentes (inclusive a de não inter-
venção) devem ser avaliadas em termos de cus-
tos e benefícios, a partir da perspectiva do estu-
do. Obviamente, se o número de opções é mui-
to elevado, a estratégia mais recomendada é in-
cluir pelo menos as que são utilizadas com mais
freqüência na prática clínica diária 7.

A perspectiva do estudo
Os estudos de avaliação farmacoeconômica

podem ser analisados sob o ponto de vista de
diferentes atores do sistema de saúde (paciente,
organismo financiador, provedores de serviços
de saúde, sociedade etc), uma vez que a magni-
tude do custo e do benefício de um tratamento
farmacológico ou de outra intervenção far-
macêutica pode divergir em alguns aspectos a
serem avaliados. Assim, o que é considerado
custo/benefício para um determinado paciente,
pode não ser o mesmo para uma companhia de
seguros ou para um diretor de uma instituição
hospitalar. Em geral, os guias de orientações
metodológicas para estudos de avaliação econô-
mica recomendam o emprego da perspectiva da
sociedade; isto quer dizer que todos os custos e
as conseqüências devam ser valorizados inde-
pendentemente dos interesses implicados. Dessa
forma, qualquer estudo de avaliação farmacoe-
conômica deve referenciar explicitamente a
perspectiva trabalhada, pois dela dependerão as
conclusões da pesquisa.

Tipologia: Custos e Conseqüências 
Os componentes básicos de qualquer tipo de

avaliação econômica são os custos e os benefí-
cios de cada alternativa terapêutica, os quais de-
vem estar identificados. Em geral, os custos re-
presentam o valor monetário a ser empregado
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na produção e distribuição de bens e serviços.
Entre os custos a serem comentados neste arti-
go, destaca-se o custo de oportunidade, que se
refere à alocação de recursos para uma determi-
nada alternativa impedindo que os mesmos se-
jam empregados em outras opções diferentes da
escolhida. Esse tipo de custo econômico pode
ser avaliado por intermédio de análises custo-
efetividade ou custo-utilidade e, devido à limi-
tação dos recursos destinados para a saúde, o
objetivo de qualquer decisão sanitária é minimi-
zá-lo.

Há dois tipos básicos de custos incluídos nas
avaliações farmacoeconômicas 8,9: tangíveis e in
tangíveis.

Custos tangíveis
São aqueles custos que têm um valor mone-

tário agregado e são fáceis de serem quantifica-
dos. Podem ser classificados em dois grupos:

Custos diretos: são aqueles relacionados dire-
tamente com a intervenção farmacoterapêutica.
Eles podem ser: custo direto sanitário ou custo
direto não sanitário. Os primeiros estão relacio-

Figura 1 . Esquema básico de um estudo de avaliação farmacoeconômica (adaptado de Sacristán et al. 8).
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nados diretamente com a intervenção farmaco-
lógica (medicamento, exames laboratoriais, tem-
po da farmácia etc), enquanto que os custos
não sanitários incluem o transporte do paciente
até a unidade de saúde, cuidados em casa, den-
tre outros.

Custos de produtividade (indiretos): são
aqueles relacionados com as mudanças na capa-
cidade produtiva do indivíduo pelo acometi-
mento de alguma doença e se traduz, funda-
mentalmente, por dias de abstinência laboral.
Os custos de produtividade são estimados em
termos de valor médio do tempo de trabalho
perdido (método do capital humano). Sua in-
clusão nos estudos de avaliação econômica po-
de ser opcional.

Custos intangíveis
São custos que carecem de um valor mone-

tário ou de um significado econômico, mas que
são de grande importância para a qualidade de
vida dos pacientes. Sua valorização é subjetiva
(variabilidade interpessoal) e, por isso, é difícil
medi-los. Alguns exemplos: dor, tristeza, angús-
tia e ansiedade de um indivíduo.

Um dos objetivos da avaliação econômica é
a valorização dos resultados esperados, ou seja,
medir as mudanças positivas no estado de saú-
de de um indivíduo em decorrência do uso de
uma tecnologia sanitária. Os resultados podem
ser enquadrados em três grandes grupos: clíni-
cos, econômicos e humanísticos. Os resultados
clínicos estão relacionados à enfermidade e re-
trata os benefícios fisiológicos obtidos a partir,
por exemplo, de um tratamento farmacológico
recebido. Os maiores interessados, num primei-
ro momento, são os profissionais de saúde. Al-
guns exemplos desse tipo de resultado: normali-
zação da pressão arterial, da glicemia e do co-
lesterol/triglicerídeos. Os resultados econômicos
referem-se à redução do gasto em saúde devido
ao uso de uma tecnologia sanitária, resultando
em custos evitados para os três níveis de gestão
(macrogestão, mesogestão e gestão clínica).
Seus maiores interessados são os gestores muni-
cipais de saúde e diretores de hospitais, entre
outros. Finalmente, os resultados humanísticos,
cujo maior interessado é o paciente, estão cen-
trados nos benefícios psico-sociais da atenção
recebida pelo indivíduo. Um exemplo seria um
tratamento farmacológico que resulte em meno-
res efeitos secundários para o paciente e, por
conseguinte, uma melhora na sua qualidade de
vida. 

Como fazer, então, para medir os resultados

em saúde? Alguns métodos são propostos para
tal finalidade, como: medidas de qualidade de
vida a partir de questionários (genéricos ou es-
pecíficos), disposição a pagar (baseada no juízo
dos indivíduos em relação ao valor monetário
que ortogam à sua própria vida) e medidas clí-
nicas (um exemplo é a estimação do custo por
ano de vida ganho que permitem comparar dis-
tintas terapias) 10. 

Tipos de análises farmacoeconômicas
São várias as intervenções sanitárias (trata-

mentos cirúrgicos ou farmacológicos, programas
de prevenção, atenção farmacêutica, técnicas de
diagnóstico clínico, local de tratamento: hospita-
lar ou domiciliar, etc.) que vêm ou podem utili-
zar as avaliações econômicas como forma de
maximizar as ações de saúde e verificar a efi-
ciência com que se alocam os recursos limitados
na área da saúde. No exercício prático de ava-
liação econômica são necessárias duas ou mais
alternativas farmacológicas que tenham impacto
no tratamento, diagnóstico, prevenção e/ou rea-
bilitação de indivíduos e repercussão nos recur-
sos disponibilizados para tal fim. Assim, depois
de enumerados e descritos os custos e os bene-
fícios (conseqüências), procede-se a eleger o ti-
po de análise farmacoeconômica a ser emprega-
da –minimização de custos, custo-efetividade,
custo-benefício e/ou custo-utilidade 9,11– que se
diferenciam entre si pela forma como medem os
benefícios das alternativas terapêuticas avalia-
das.

Análise Minimização de Custos
É a forma mais simples de avaliação econô-

mica em que se comparam duas ou mais alter-
nativas de tratamento que apresentam os mes-
mos resultados (benefícios) sobre a saúde (efeti-
vidade terapêutica). Desse modo, faz-se neces-
sário apenas comparar os custos de cada uma
das opções medicamentosas para identificar a
menos onerosa e, portanto, a mais eficiente pa-
ra a sociedade. Segundo alguns autores, este ti-
po de avaliação pode ser considerado um caso
particular de análise custo-efetividade.

Análise Custo-Efetividade (ACE)
Comparam-se os efeitos de duas ou mais

opções farmacológicas, expressando os custos
em unidades monetárias e os benefícios em uni-
dades físicas ou naturais de efetividade. Alguns
exemplos dessas unidades são: número de mor-
tes evitadas, número de dias livres de enfermi-
dade, enfartos ou derrames cerebrais preveni-
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dos, número de hipertensos controlados e taxa
de colesterol reduzida. Este tipo de avaliação
econômica é aplicado quando os tratamentos
farmacológicos analisados têm um nível de efe-
tividade distinto, mas compartilham os mesmos
objetivos farmacoterapêuticos. A principal limi-
tação da ACE é que apenas permite comparar
tratamentos cujos resultados podem ser expres-
sos nas mesmas unidades naturais. Por exem-
plo, a seleção de antibióticos destinados às in-
fecções urinárias.

Análise Custo-Benefício (ACB)
Aqui, tanto os custos quanto os benefícios

são expressos em termos monetários. A princi-
pal vantagem dessa análise farmacoeconômica é
permitir a comparação entre diferentes inter-
venções sanitárias ou farmacológicas, identifi-
cando a opção que maximiza a diferença entre
os efeitos (benefícios) e os custos. Sua grande
limitação está na dificuldade em saber como es-
timar em termos monetários os efeitos sobre a
saúde, bem como no enfrentamento de proble-
mas éticos ocasionados pela valorização dos re-
sultados em dinheiro. Alguns autores citam que
o valor monetário da saúde pode ser obtido pe-
la disposição de um indivíduo a pagar por uma
intervenção farmacológica que promova melho-
rias em sua saúde, quando acometido de algu-
ma enfermidade 4. Sua regra de decisão parece,
então, bem objetiva: se os benefícios excedem
os custos, a farmacoterapia deve ser adotada.

Análise Custo-Utilidade (ACU)
Assim como as anteriores, a ACU é uma for-

ma de avaliação econômica completa (conside-
rada os custos e as conseqüências), aplicada nos
casos em que as terapias farmacológicas têm
conseqüências não apenas sobre os anos de vi-
da ganhos pelo indivíduo, mas considera os re-
sultados humanísticos (qualidade de vida) do
paciente durante esse período. Dessa forma, os
efeitos sobre os recursos expressam-se em uni-
dades monetárias, enquanto que os efeitos so-
bre a saúde são apresentados em termos de
Anos de Vida Ajustados por Qualidade (AVAQ,
QALY em inglês): índice de saúde que conside-
ra tanto a quantidade quanto a qualidade dos
anos a serem vividos pelo paciente. Os AVAQ
representam um valor obtido a partir de opi-
niões subjetivas de pacientes sobre seu estado
de saúde, como resultado de uma intervenção
farmacoterapêutica e cujos economistas denomi-
nam de utilidade. Vale salientar que a ACU e a
ACB permitem comparar diferentes tipos de in-

tervenções farmacológicas com benefícios múlti-
plos que promovam um impacto na esperança e
na qualidade de vida da população em geral. 

Finalmente, os estudos de avaliação econô-
mica devem apresentar a análise incremental e
de sensibilidade das variáveis mais relevantes,
bem como aplicar uma taxa de desconto (pre-
ferência temporal) em estudos que prevêem re-
sultados em longo prazo. 

Cabe aqui lembrar que apesar das análises
farmacoeconômicas contribuírem para a ob-
tenção da eficiência alocativa e técnica, elas
vêm sendo alvo de críticas por apresentarem li-
mitações éticas, discriminar pessoas incapacita-
das, prejudicar idosos, ignorar questões de eqüi-
dade, infravalorizar os benefícios do tratamento
de pacientes em estado de saúde grave 12, bem
como o fato de seus resultados serem manipula-
dos de acordo com os interesses marginais.

APLICAÇÃO DA AVALIAÇÃO
FARMACOECONÔMICA NA POLÍTICA DE
MEDICAMENTOS NO BRASIL

A Farmacoeconomia é uma ferramenta muito
importante para a tomada de decisão em diver-
sas situações que visem a saúde do indivíduo
ou da coletividade, haja vista que o fator econô-
mico pode ser um entrave na universalização do
uso de diferentes tecnologias sanitárias, incluin-
do os medicamentos. Um exemplo é o que
acontece no estado americano de Oregon, aon-
de a avaliação econômica vem definindo quais
serviços ou tecnologias podem ser incluídos no
programa de saúde denominado de Medicare,
enquanto que na Austrália é um requisito indis-
pensável para o financiamento público de medi-
camentos destinados à população em geral 13.

As diretrizes da Política Nacional de Medica-
mentos (PNM) no Brasil têm centralizado as to-
madas de decisão sobre os medicamentos a par-
tir de dados de eficácia, segurança e qualidade.
Atualmente, os recursos disponibilizados para
atenção sanitária, incluindo a assistência far-
macêutica, vêm elevando a importância da Far-
macoeconomia no cenário da saúde, na medida
em que se busca um equilíbrio entre a eficiência
e a eqüidade no uso desses insumos tecnológi-
cos. A seguir, serão delineadas algumas apli-
cações da avaliação econômica nas diretrizes
priorizadas pela PNM.

Revisão Permanente da RENAME
Segundo o Ministério da Saúde 1, a consoli-

dação do processo de revisão permanente da
Relação Nacional de Medicamentos Essenciais
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(RENAME), representa uma medida indispensá-
vel, uma vez que a seleção de medicamentos
baseia-se nas prioridades nacionais de saúde,
bem como na segurança, eficácia, qualidade e
disponibilidade desses produtos. No entanto, a
elaboração/solicitação de estudos sobre ava-
liação econômica dos medicamentos, aos quais
são incorporados critérios de efetividade e efi-
ciência, deve começar a fazer parte da rotina de
revisão das listas padronizadas em nível federal,
estadual e municipal. A valorização da eficiência
na etapa de seleção de medicamentos obriga
aos responsáveis a tornar claras as conseqüên-
cias derivadas de sua utilização e quantificá-las,
o que favorece a transparência na tomada de
decisão, permite reavaliar os medicamentos e
otimizar a racionalização dos recursos a serem
empregados 7. Além disso, o processo de se-
leção de fármacos contribui na redução do cus-
to de oportunidade para o sistema de saúde.
Cabe aqui lembrar que uma análise de custo do
tratamento/custo-beneficio, critério esse consi-
derado no último processo de revisão da RENA-
ME, publicada em 2002 14, não é suficiente para
estabelecer o emprego de recursos de forma a
garantir uma melhor relação custo-efetividade.

Os estudos de custo-efetividade têm subsi-
diado a inclusão ou exclusão de medicamentos
na lista de cobertura ou co-pagamento dos siste-
mas de saúde da Grã-Bretanha e de Portugal,
respectivamente 3. Outras aplicações desses es-
tudos seriam no desenho, elaboração e revisão
de formulários e guias farmacoterapêuticos, bem
como de esquemas de tratamentos padroniza-
dos para certas enfermidades, realizados com o
objetivo de prevenir práticas ineficientes no
SUS. 

Cabe aqui lembrar, ainda, que a primeira for-
ma de seleção de medicamentos é o seu regis-
tro, ou seja, sua autorização para a venda no
mercado. Nesse momento, pressupõe-se o regis-
tro de medicamentos eficazes, seguros e de qua-
lidade. No entanto, devido à ampla variedade
de fármacos comercializados, o Ministério da Sa-
úde, as secretarias estaduais e municipais de sa-
úde, bem como instituições públicas realizam
uma segunda seleção de medicamentos, onde
muitas delas podem ser consideradas como lis-
tas restritivas de financiamento positivas, ao es-
tabelecer quais os medicamentos serão cobertos
pelo sistema público de saúde. Nesse segundo
nível de seleção, outros critérios, como de efeti-
vidade e econômicos, deveriam ser incluídos,
uma vez que, teoricamente os três primeiros
(eficácia, segurança e qualidade) foram assegu-
rados pelas autoridades macroreguladoras.

Reorientação da Assistência Farmacêutica
A PNM conceitua Assistência Farmacêutica

como sendo um grupo de atividades relaciona-
das com o medicamento, destinadas a apoiar as
ações de saúde, demandadas por uma comuni-
dade e cita, ainda, que o seu modelo de
gestão/atenção será reorientado para não se res-
tringir apenas ao processo de aquisição e distri-
buição de medicamentos nos diferentes entor-
nos sanitários. Além disso, ressalva que as aná-
lises de custo-benefício e custo-efetividade da
aquisição e distribuição dos produtos em relação
ao conjunto das demandas e necessidades da
população devem ser um dos critérios a ser le-
vado a mais para a tomada de decisão envol-
vendo essas duas etapas do ciclo logístico da
Assistência Farmacêutica 1. Estão os municípios
brasileiros com pessoal capacitado para fazer
estudos de custo-benefício/custo-efetividade? A
avaliação econômica pode determinar o valor
da eficiência dos serviços farmacêuticos e pro-
porcionar um aumento das funções e da valori-
zação do farmacêutico no sistema de saúde bra-
sileiro, já que a Assistência Farmacêutica é um
importante fator de bem-estar e um elemento
fundamental da economia. Diante disso, a Far-
macoeconomia, como uma disciplina integrante
das ciências farmacêuticas, não se deve restrin-
gir unicamente à avaliação econômica de medi-
camentos, mas também, à avaliação econômica
de intervenções e serviços farmacêuticos. Para
Segú 15, as avaliações econômicas podem ser
aplicadas nos seguintes âmbitos da assistência
farmacêutica:

a) análise organizativa dos serviços far-
macêuticos;

b) priorização de atividades e intervenções
na gestão clínica do medicamento;

c) análise de custos e produtividade dos ser-
viços de atenção farmacêutica;

d) análise de custos derivados dos proble-
mas relacionados com medicamentos;

e) avaliação econômica de intervenções de
atenção farmacêutica; e

f) avaliação econômica de medicamentos
nos processos de seleção.

Promoção do Uso Racional de
Medicamentos

Em relação à política de uso racional de me-
dicamentos, as medidas comentadas e que de-
verão ser adotadas no SUS foram: campanhas
educativas, registro e uso de medicamentos ge-
néricos, formulário terapêutico nacional, farma-
coepidemiologia e farmacovigilância e capaci-
tação de recursos humanos. O Uso Racional de
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Medicamentos (URM) é uma prática que consiste
em maximizar os benefícios obtidos pelo uso
dos fármacos, minimizar os riscos (acontecimen-
tos não desejados) decorrentes de sua utili-
zação, reduzir os custos totais da terapia, além
de levar em consideração as necessidades de
cada paciente 6. Desta forma, o processo de ra-
cionalização no uso dos medicamentos perpassa
a questão não somente clínica-farmacológica,
mas a econômica, principalmente em países co-
mo o Brasil, cujos recursos são cada vez mais
escassos e muitas vezes mal gerenciados no se-
tor da saúde.

Numa perspectiva econômica, o URM pode
ser tratado como um problema de informação
incompleta e assimétrica, externalidades (positi-
va ou negativa), incertezas na prática médica,
preço-tempo dos agentes econômicos implica-
dos na cadeia de utilização dos medicamentos
e, principalmente, falta de incentivos econômi-
cos para prescritores e dispensadores 16.

Organização das Atividades de Vigilância
Sanitária de Medicamentos

Em nível macroregulatório, os estudos de
avaliação econômica de medicamentos podem
ser solicitados pela Agência Nacional de Vigilân-
cia Sanitária (ANVISA) como pré-requisito ao pe-
dido de registro de um medicamento, estabele-
cimento do seu preço máximo e delimitação do
tempo de duração da patente, quando for o ca-
so 4. Esses critérios podem ajudar na construção
de um mercado racional de medicamentos e na
contribuição para a melhoria do acesso da po-
pulação a esses recursos farmacológicos. Na Es-
panha, este procedimento, apesar de não roti-
neiro, foi utilizado para obtenção do registro de
nebacumab (anticorpo monoclonal contra uma
endotoxina gerada por bactérias gram-negativas)
na sua indicação mais eficiente 17. De acordo
com Torrent-Farnell & Calvo-Rojas 18, o Canadá
e a Austrália foram os primeiros países a incor-
porar de forma obrigatória os estudos de ava-
liação econômica de medicamentos no processo
de fixação de preços e reembolso de novos me-
dicamentos.

A utilização dos resultados da avaliação
econômica na regulação de preços dos medica-
mentos apresenta vantagens e limitações. A
principal vantagem consiste em conhecer o va-
lor adicional de um novo fármaco comparado
com outras alternativas farmacológicas. Os prin-
cipais problemas resultam nas multi-dimensões
da efetividade, no valor do novo produto que
varia segundo a indicação e o grupo de pacien-

tes e, finalmente, o critério de regulação de
preços a partir do emprego da avaliação econô-
mica, pode criar uma maior incerteza sobre as
condições futuras do mercado e aumentar o ris-
co de investimento em inovação e desenvolvi-
mento de produtos pela indústria farmacêutica
19. Assim, no processo de aprovação de um me-
dicamento, as análises farmacoeconômicas po-
dem auxiliar no desenho de políticas regulató-
rias que fortaleçam a segurança, a eficácia e o
acesso da população a medicamentos essenciais
sem comprometer a “galinha dos ovos de ouro”
-a indústria farmacêutica (debilitando seus bene-
fícios) 20.

Diante de tudo isso, as possibilidades de uso
da Farmacoeconomia na PNM podem abranger
os três níveis de gestão (figura 2), a saber: a)
macrogestão: a partir da liberação do registro de
medicamentos e estabelecimento de preços para
produtos muito caros. Aqui, os objetivos são,
dentre outros: reduzir o número de medicamen-
tos no mercado e melhorar a política de apro-
vação de medicamentos, buscando equilíbrio
entre os interesses da indústria farmacêutica e
da política de saúde do país; b) mesogestão:
quando da elaboração de listas de medicamen-
tos essenciais. O objetivo maior é garantir um
aumento no número de medicamentos a serem
financiados pelo sistema público de saúde, a
exemplo das listas pactuadas pelas comissões
bipartite nos estados brasileiros para atender a
atenção primária de saúde; e c) gestão clínica
(microgestão): quando da elaboração de guias
de tratamentos médicos e formulários terapêuti-
cos. Nesse nível, os objetivos podem ser: redu-
zir ao máximo a incerteza das decisões clínicas
e minimizar o uso de medicamentos com baixo
valor terapêutico.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A avaliação econômica de medicamentos,

nos últimos anos, vem sendo consolidada, prin-
cipalmente, no Canadá e na Austrália. Na Es-
panha e no restante dos países da União Euro-
péia, sua aplicação continua tendo um caráter
optativo, tanto em nível macroeconômico quan-
to microeconômico. Nos países em desenvolvi-
mento, como o Brasil, a Farmacoeconomia deve
incluir, além da avaliação econômica de medica-
mentos, outros enfoques de importância na ga-
rantia do acesso e uso racional dos medicamen-
tos, como aqueles mencionados na introdução
deste artigo. Isso se deve, principalmente, ao fa-
to de que, em muitas localidades brasileiras,
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existir quando muito, apenas uma única alterna-
tiva farmacológica para tratamento de certas en-
fermidades. Além disso, a situação de iniqüida-
de no acesso e a escassez de recursos destina-
dos ao setor saúde no país devem induzir as au-
toridades sanitárias a adotarem medidas orienta-
das a uma utilização mais racional (econômica e
clínica) dos insumos farmacológicos, como for-
ma de aumentar o bem-estar da sociedade brasi-
leira. Atentos a isso, a Farmacoeconomia torna-
se essencial na consolidação da PNM como um
instrumento de eficiência na medida em que

Figura 2. Possibilidades de uso da Farmacoeconomia como instrumento de eficiência para a Política Nacional
de Medicamentos .

Níveis de Gestão

Macrogestão

Mesogestão

Gestão Clínica

Oferta de
medicamentos

Financiamento de
medicamentos

Uso racional

Instâncias
provedoras

Hospitais,
Programa Saúde

da Familia

(guias de tratamentos
clínicos, formulários

terapêuticos)

Secretarias de
Saúde

(listas de
medicamentos

nacionais, estaduais
e municipais)

ANVISA

(registro e
estabelecimento
de preços dos
medicamentos)

busca garantir a satisfação das necessidades de
saúde (no que dependa dos medicamentos e
dos serviços/intervenções farmacêuticas) da so-
ciedade, um mercado racional de medicamentos
e uma Assistência Farmacêutica resolutiva para
o país. 
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