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Apresentação

Olá, tudo bem?

Este livro foi pensado, planejado e concebido para você, Farmacêutico Concurseiro. Espero que 
esta obra faça a diferença em seus estudos e que o tão sonhado objetivo de ser aprovado na prova 
seja alcançado. Por este motivo, fizemos uma vasta análise no cenário de provas de concursos em 
Odontologia nos últimos anos. Captamos questões dos mais diversos tipos de provas: prefeituras, 
EBSERH, tribunais e senado federal, forças armadas, títulos de especialista, dentre outros. Desta 
forma, conseguimos ter uma visão mais clara sobre os conteúdos mais relevantes. De acordo 
com este levantamento, agrupamos o conteúdo por tema e o número de questões será propor-
cional à sua relevância em concursos públicos. Este trabalho prévio nos permitiu criar um produto 
mais completo e mais eficiente que atende às necessidades de um dentista que prestará concurso 
público.

Oi, eu sou o @farmaceutico_concurseiro serei o seu 
assistente de estudos e espero que este livro possa te 

auxiliar em sua jornada. Para isso, preste atenção nas dicas 
de estudo que eu trouxe para você, combinado?

Vamos às ferramentas didáticas:
1. DICAS DE ESTUDO. Planejamento da rotina de estudos baseado na proposta pedagógica do 

livro. Mais detalhes sobre esta ferramenta podem ser lidos no tópico: "Como ler este livro”.
2. CRIANDO SEUS PRÓPRIOS RECURSOS. Traremos para você dicas para criarem seus resumos, 

mapas mentais, focar nos estudos e se organizar da melhor maneira possível!
3. QUESTÕES CATEGORIZADAS. Todas as questões são organizadas por assuntos e por grau de 

dificuldade, de acordo com o seguinte modelo:

4. COMENTÁRIOS EM CADA ALTERNATIVA. Todas as alternativas possuem breves comentários, 
independentemente de estarem certas ou erradas.

5. DICA DO AUTOR. Explicação adicional aos comentários das alternativas. Aparecerá nas ques-
tões que o autor julgar importante incluir este recurso.

6. RESUMO  PRÁTICO. Síntese do assunto abordado nas questões estruturado de forma esque-
matizada.

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS. As fontes utilizadas privilegiam os livros mais recomendados 
em editais e estão devidamente identificadas nas referências.

FÁCIL

INTERMEDIÁRIO

DÍFICIL



1. Para começar, preciso lhe dizer que este livro não é um livro qualquer!

2. Acreditamos que a ausência de um método de estudo é o principal fator de repro-
vação. Como o nosso papel é ajudá-lo a alcançar o seu sonho de ser aprovado em 
um concurso público, incluímos nesta obra um roteiro de estudo para guiá-lo e 
alimentá-lo com as ferramentas necessárias ao aprendizado.

3. Então as suas missões são: estudar, consumir e devorar estas páginas!
Esteja livre para rabiscar, sublinhar, destacar, circular e escrever! O importante é 
produzir e garantir o seu sucesso nas provas!

4. O nosso objetivo é ajudá-lo a conquistar a sua meta! Muitas vezes, encorajando-o e incentivan-
do-o para continuarmos juntos na missão!

Como ler este livro?

1. Organize o seu tempo

2. Evite distrações

3. Exercite seu conhecimento resolvendo as questões 
e depois analise os comentários validando seu raciocínio

4. Leia os resumos práticos com bastante atenção e quando necessário, 
assista a videoaulas.

Quem avisa, amigo SANAR é...
COMO FAZER UM BOM RESUMO?

1. L E I A com atenção
2. Marque/grife as palavras-chave
3. Escreva o resumo com as suas próprias palavras
4. Organize as ideias principais
5. Faça muitos exercícios para fixar o assunto! Pode ser logo após a leitura, no fim de semana... 

Faça o que for melhor de acordo com a sua rotina, mas sempre organizando o seu planner de 
estudos!

Conceitos

Como se manter focado nos estudos?



Como fazer um mapa mental?

O mapa mental é uma ferramenta para organizar, memorizar ou analisar um conteúdo específico.

1. Identifique de onde virá a informação e qual o seu OBJETIVO.
2. Comece com o TÍTULO. Coloque-o no CENTRO da folha, normalmente dentro de uma elipse. 

3. A partir do título, puxe linhas que representam INFORMAÇÕES ASSOCIADAS AO TÍTULO. É reco-
mendado que essas informações sejam apenas palavras.

4. O ideal é COLORIRMOS o nosso mapa mental! Junte aí as suas canetas coloridas!
5. Use FIGURAS e DESENHOS o máximo que você puder para solidificar ainda mais as informações.
6. TREINE! O mapa mental pode ser a ferramenta para que o seu cérebro organize melhor as infor-

mações. A prática leva à perfeição!

ILUSTRAÇÃO DE MAPA MENTAL

TÍTULO



Checklist do edital

De olho no edital!
Faça aqui o acompanhamento dos próximos editais das provas que você irá 
realizar e em breve virá a sua aprovação!

A organização, estudo e acompanhamento é fundamental!
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Assistência Farmacêutica e 
Sistemas de Saúde 1

Anne Caroline Teixeira Fonseca

1. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS

01 (GESTÃO DE CONCURSOS – HTRN – 2018) Em relação 
à organização da Assistência Farmacêutica 

no Sistema Único de Saúde (SUS), é correto afirmar 
que:

 Ⓐ a talidomida para tratamento do mieloma múl-
tiplo é dispensada nos centros de saúde de atenção 
primária do SUS.

 Ⓑ o financiamento de medicamentos oncológi-
cos se dá por meio do Componente Especializado 
da Assistência Farmacêutica.

 Ⓒ a isoniazida é um medicamento do Componen-
te Estratégico da Assistência Farmacêutica disponí-
vel somente no SUS.

 Ⓓ A Comissão Nacional de Incorporação de Tec-
nologias no SUS tem por objetivo assessorar as Co-
missões de Farmácia e Terapêutica dos hospitais 
públicos na constituição de Protocolos Clínicos e 
Diretrizes Terapêuticas.

GRAU DE DIFICULDADE

Alternativa A: INCORRETA. A talidomida tem indicação 
para, entre outras condições, uso em mieloma múl-
tiplo que não respondeu à quimioterapia e trata-se 
de um medicamento do Componente Estratégico 
da Assistência Farmacêutica (CESAF). Sendo assim, 
sua dispensação não é realizada nos centros de 
saúde, mas em unidades especiais e autorizadas 
para a distribuição do CESAF.
Alternativa B: INCORRETA. Os medicamentos oncológi-
cos são da Relação Nacional de Medicamentos de 
uso hospitalar e estão contemplados nos procedi-
mentos hospitalares no SIGTAP que são financiados 
pelo bloco de Atenção de Média e Alta Complexi-
dades Ambulatorial e Hospitalar.

Alternativa C: CORRETA. O financiamento do Compo-
nente Estratégico da Assistência Farmacêutica 
(CEAF) é destinado à aquisição de medicamentos 
e insumos relacionados em programas estratégicos 
de saúde do SUS, para o atendimento de pessoas 
acometidas por tuberculose, hanseníase, malária, 
leishmanioses, doença de Chagas, cólera, esquis-
tossomose, filariose, meningite, tracoma, micoses 
sistêmicas, entre outras. A isoniazida está incluída 
neste componente, uma vez que é usada para a 
tuberculose.

Alternativa D: INCORRETA. A Comissão Nacional de In-
corporação de Tecnologias (CONITEC) tem por ob-
jetivo assessorar o Ministério da Saúde (MS) nas 
atribuições relativas à incorporação, exclusão ou 
alteração de tecnologias em saúde pelo SUS, bem 
como na constituição ou alteração de Protocolos 
Clínicos e Diretrizes Terapêuticas – PCDT.

02 (UPENET – PREFEITURA DE PAULISTA/PE – 2018) Os 
medicamentos que constituem as linhas de 

cuidados para as doenças contempladas no Com-
ponente Especializado de Assistência Farmacêutica 
(CEAF) estão divididos em três grupos com caracte-
rísticas, responsabilidades e formas de organização 
distintas. Sobre os dados referentes ao GRUPO de 
medicamento, assinale a alternativa INCORRETA:

 Ⓐ O Grupo 1 é aquele cujo financiamento está 
sob a responsabilidade exclusiva da União. É cons-
tituído por medicamentos que representam ele-
vado impacto financeiro para o Componente, por 
aqueles indicados para doenças mais complexas, 
para os casos de refratariedade ou intolerância à 
primeira e/ou à segunda linha de tratamento e por 
aqueles que se incluem em ações de desenvolvi-
mento produtivo no complexo industrial da saúde.

 Ⓑ O Grupo 2 se subdivide em dois subgrupos, 
um com aquisição dos medicamentos centralizada 
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pelo Ministério da Saúde e o outro com medica-
mentos adquiridos pelos estados com transferên-
cia de recursos financeiros pelo Ministério da Saú-
de, na modalidade fundo a fundo.

 Ⓒ O Grupo 2 é constituído por medicamentos, 
cuja responsabilidade pelo financiamento é das 
Secretarias Estaduais de Saúde.

 Ⓓ O Grupo 3 é constituído por medicamentos, 
cuja responsabilidade pelo financiamento é tripar-
tite, sendo a aquisição e dispensação de responsa-
bilidade dos municípios sob regulamentação da 
Portaria GM/MS nº 1.555, de 30 de julho de 2013, 
que aprova a Assistência Farmacêutica na Atenção 
Básica.

 Ⓔ Os medicamentos do Grupo 1 devem ser dis-
pensados somente para as doenças (CID-10) con-
templadas no Componente.

GRAU DE DIFICULDADE

Resolução: As regras sobre financiamento e execu-
ção do Componente Especializado de Assistência 
Farmacêutica (CEAF) no âmbito do SUS estão con-
templadas na Portaria GM/MS nº 1.554, de 30 de 
julho de 2013, sendo os medicamentos elencados 
em 3 grupos:
• Grupo 1: medicamentos sob responsabilidade 

de financiamento pelo Ministério da Saúde, sub-
dividido em:

• Grupo 1A: medicamentos de aquisição centra-
lizada pelo Ministério da Saúde e fornecidos às 
secretarias de Saúde dos estados e do Distrito 
Federal;

• Grupo 1B: medicamentos financiados pelo Minis-
tério da Saúde mediante transferência de recur-
sos para aquisição pelas secretarias de Saúde dos 
estados e do Distrito Federal;

• Grupo 2: medicamentos financiados e adquiri-
dos pelas secretarias de Saúde dos estados e do 
Distrito Federal;

• Grupo 3: medicamentos financiados de acordo 
com as normativas do Componente Básico da 
Assistência Farmacêutica e indicados pelos Pro-
tocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticos (PCDTs) 
como a primeira linha de cuidado para o trata-
mento das doenças contempladas no CEAF1.

▍Resposta: Ⓑ

03 (COPEVE – UFAL – 2018) Após o Pacto pela Saú-
de, de 2006, as transferências dos recursos 

passaram a ser divididas em seis blocos de financia-
mento: Atenção Básica, Média e Alta Complexidade 

da Assistência, Vigilância em Saúde, Assistência Far-
macêutica, Gestão do SUS e Investimentos em Saú-
de. Por sua vez, o bloco de financiamento da Assis-
tência Farmacêutica foi dividido nos componentes 
básico, especializado e estratégico. Considerando o 
Componente Básico da Assistência Farmacêutica, 
qual a alternativa correta?

 Ⓐ Com os recursos destinados aos medicamentos 
que fazem parte da Assistência Farmacêutica na 
Atenção Básica, também podem ser comprados 
medicamentos fitoterápicos, desde que estes este-
jam estabelecidos na RENAME.

 Ⓑ A execução do Componente Básico da Assis-
tência Farmacêutica é centralizada, conferindo ao 
município a responsabilidade quanto ao financia-
mento da compra de medicamentos.

 Ⓒ Na Atenção Básica, a aquisição e distribuição 
das Insulinas Humanas NPH e Regular e dos con-
traceptivos orais e injetáveis é de responsabilidade 
dos estados e municípios.

 Ⓓ Devido à necessidade de maior controle, os 
medicamentos destinados à área de saúde mental 
não fazem parte do Componente Básico da Assis-
tência Farmacêutica.

 Ⓔ De um modo geral, os medicamentos do Com-
ponente Básico da Assistência Farmacêutica são 
destinados ao atendimento dos agravos de perfil 
endêmico.

GRAU DE DIFICULDADE

Resolução: Os componentes da Assistência Farma-
cêutica podem sofrer alterações de acordo com 
a legislação vigente, nas suas classificações, bem 
como nos financiamentos.
Para o melhor e mais atualizado entendimento, 
é fundamental verificar o que está publicado nos 
meios oficiais do Ministério da Saúde. A seguir está 
o que está publicado no site do MS com relação ao 
componente básico (http://portalms.saude.gov.br/
assistencia-farmaceutica/medicamentos-rename/
componente-basico-da-assistencia-farmaceutica-
-cbaf ), acessado em 20/04/19. “Os medicamentos 
que fazem parte da Assistência Farmacêutica na 
Atenção Básica são financiados pelo Ministério 
da Saúde, Estados e Municípios. De acordo com 
a Portaria nº 1.555, de 30 de julho de 2013, a par-
tida federal é de R$ 5,10/habitante/ano, e as con-
trapartidas estadual e municipal devem ser de no 
mínimo R$ 2,36/habitante/ano cada, sendo que 
esses recursos devem ser aplicados no custeio dos 
medicamentos destinados aos agravos prevalentes 
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e prioritários da Atenção Básica, presentes na RE-
NAME vigente.

Também podem ser comprados com esses recur-
sos os medicamentos fitoterápicos estabelecidos 
na RENAME, matrizes homeopáticas e tinturas-
-mães conforme Farmacopeia Homeopática Brasi-
leira, 3ª edição. Um percentual de até 15% da soma 
das contrapartidas estaduais e municipais pode ser 
aplicado também em ações de estruturação das 
Farmácias do SUS, e qualificação dos serviços far-
macêuticos destinados à Assistência Farmacêutica 
Básica.

No âmbito deste Componente, além do repasse fi-
nanceiro aos estados e/ou municípios, o Ministério 
da Saúde também é responsável pela aquisição e 
distribuição das Insulinas Humanas NPH e Regular 
(frascos de 10 mL) e dos Contraceptivos orais e in-
jetáveis, além do DIU e diafragma. As insulinas e os 
contraceptivos são entregues nos Almoxarifados 
de medicamentos dos Estados, a quem compe-
te distribuí-los aos municípios. Os municípios das 
capitais e os grandes municípios brasileiros, com 
população maior que 500 mil habitantes, recebem 
os contraceptivos diretamente dos fornecedores 
contratados pelo Ministério da Saúde.1”

▍Resposta: Ⓐ

04 (CEV/URCA – PREFEITURA DE MAURITI/CE – 2018) 
Analise as afirmativas sobre o financiamento 

da assistência farmacêutica no Sistema Único de 
Saúde (SUS), assinalando com V as verdadeiras e 
com F as falsas.

( ) O componente estratégico da assistência far-
macêutica é destinado ao financiamento de 
medicamentos no contexto de programas es-
tratégicos de saúde com aquisição centralizada 
pelo Ministério da Saúde.

( ) O componente especializado da assistência far-
macêutica inclui medicamentos de alto custo 
utilizados pelos pacientes em internações hos-
pitalares no SUS.

( ) O financiamento dos medicamentos do com-
ponente básico da assistência farmacêutica é 
tripartite, sendo a aquisição e distribuição de-
les realizadas pelo Ministério da Saúde.

( ) No componente especializado da assistência 
farmacêutica, a aquisição dos medicamentos 
do grupo 2 é realizada pelo nível estadual de 
gestão do SUS.

Assinale a sequência CORRETA:

 Ⓐ V – F – F – V.

 Ⓑ V – V – F – V.

 Ⓒ V – V – V – V.

 Ⓓ F – V – F – F.

 Ⓔ F – F – F – F.

GRAU DE DIFICULDADE

Assertiva I: VERDADEIRA. O componente estratégico 
tem a aquisição de medicamentos de programas 
considerados estratégicos no cuidado da saúde, 
também dispensados na rede básica de saúde. A 
aquisição dos medicamentos do Componente Es-
tratégico é responsabilidade do Ministério da Saú-
de, sendo realizada de forma centralizada e sendo 
os medicamentos repassados aos Estados para que 
eles distribuam aos Municípios.

Assertiva II: FALSA. O tratamento medicamentoso no 
âmbito da Assistência Farmacêutica do Compo-
nente Especializado se relaciona diretamente com 
o Componente Básico, visto que o tratamento de 
muitas doenças contempladas no CEAF deve ser 
iniciado na atenção básica.

Assertiva III: FALSA. O financiamento dos medicamen-
tos do componente básico da assistência farma-
cêutica é tripartite, sendo, porém, a aquisição e 
distribuição de responsabilidade dos municípios.

Assertiva IV: VERDADEIRA. Entre os 3 grupos de medica-
mentos do componente especializado da Assistên-
cia Farmacêutica, os do Grupo 2 são medicamentos 
financiados e adquiridos pelas secretarias de Saúde 
dos estados e do Distrito Federal2.

▍Resposta: Ⓐ

05 (CEV/URCA – PREFEITURA DE MAURITI/CE – 2018) A 
Política Nacional de Assistência Farmacêu-

tica, de 2004, representa um dos elementos fun-
damentais para a efetivação do acesso à saúde e 
para a consolidação do Sistema Único de Saúde no 
Brasil. Ela apresenta eixos estratégicos que devem 
guiar as ações. São eixos que compõem a Política 
Nacional de Assistência Farmacêutica:

1. Recursos humanos qualificados e fixados.

2. Estabelecimento de mecanismos adequados 
para a regulação e monitoração do mercado de 
medicamentos.

3. Centralização nas ações médicas.

4. Garantia de acesso e equidade às ações de saú-
de e à assistência farmacêutica.
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1 - CICLO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA1-14

A Assistência Farmacêutica é definida com 
o conjunto de ações desenvolvidas pelo farma-
cêutico, e outros profissionais de saúde, voltadas 
à promoção, proteção e recuperação da saúde, 
tanto no nível individual como coletivo, tendo o 
medicamento como insumo essencial e visando o 
acesso e o seu uso racional. Envolve a pesquisa, o 
desenvolvimento e a produção de medicamentos 
e insumos, bem como a sua seleção, programação, 
aquisição, distribuição, dispensação, garantia da 
qualidade dos produtos e serviços, acompanha-
mento e avaliação de sua utilização, na perspectiva 
da obtenção de resultados concretos e da melhoria 
da qualidade de vida da população1.

1.1 - SELEÇÃO DE MEDICAMENTOS2-6

De acordo com a Organização Mundial de Saú-
de (OMS), a seleção de medicamentos é um proces-
so dinâmico, contínuo, multidisciplinar e participa-
tivo, que deve desenvolver-se baseado na eficácia, 
segurança, qualidade e custo dos medicamentos a 
fim de assegurar o uso racional dos mesmos2,3.

O primeiro passo para uma implementação de 
uma política de medicamentos essenciais é a sele-
ção dos mesmos, acompanhada da consequente 

MARIN. N. et aí. Assistência farmacêutica para gerentes municipais. Rio de Janeiro: 
OPAS/OMS; 2003. p. 5 - 133.

Programação

Utilização:
Prescrição, 

dispensação 
e uso

Aquisição

Gerenciamento
Financiamento

Recursos
Humanos

Sistema de
Informações

Controle e
AvaliaçãoDistribuição

Seleção

Armazenamento

elaboração de um formulário terapêutico devendo 
ser realizada nos níveis locais e atualizada periodica-
mente com a assessoria da comunidade científica2.

Os medicamentos selecionados devem ser 
aqueles com eficácia e segurança comprovadas, 
ao melhor custo possível para o tratamento das 
doenças prevalentes na população-alvo, no âmbito 
municipal, microrregional, estadual ou nacional2.

Critérios para seleção de medicamentos2-6

• Relevante (impacto que a seleção/exclusão do 
medicamento vai causar na saúde individual e 
coletiva, nos diversos níveis de atenção);

• Multidisciplinar (embora a escolha final seja do 
prescritor, diferentes visões são necessárias para 
que a seleção seja justa);

• Transparente (as justificativas para inclusão/ex-
clusão devem estar explicitadas);

• Evidência científica (as informações sobre segu-
rança e eficácia devem ser obtidas através de 
ensaios clínicos);

• Evitar associações (deve ser utilizada apenas 
quando só existe associado ou seu uso é supe-
rior à dos medicamentos isolados);

• DCB (deve-se utilizar a denominação comum 
brasileira (DCB) ou na sua ausência a Denomina-
ção Comum Internacional (DCI)).

Comissão de Farmácia e Terapêutica – CFT2-6

• A Comissão de Farmácia e Terapêutica é uma 
instância colegiada, de caráter consultivo e 
deliberativo, que tem por finalidade selecionar 
medicamentos essenciais a serem utilizados 
no sistema de saúde nos três níveis de atenção, 
além de assessorar a gestão nas questões refe-
rentes a medicamentos.

Funções:

• Definir critérios para utilização de medicamentos;
• Elaborar e incentivar a adoção de protocolos e 

diretrizes terapêuticos;
• Fomentar a investigação sobre utilização de me-

dicamentos;
• Contribuir com ações de Farmacovigilância.
• 
Principal função: Seleção de medicamentos.

Proporcionar ganhos terapêuticos e econômicos.

RESUMO PRÁTICO
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1.2 - PROGRAMAÇÃO DE MEDICAMENTOS2,4,5

A programação tem por objetivo a garantia da 
disponibilidade dos medicamentos previamente 
selecionados nas quantidades adequadas e no 
tempo oportuno para atender às necessidades de 
uma população-alvo, por meio de um serviço ou de 
uma rede de serviços de saúde, considerando-se 
um determinado período de tempo2,4,5.

A estimativa dessas necessidades represen-
ta um dos pontos cruciais do ciclo da Assistência 
Farmacêutica por sua relação direta com o nível de 
acesso aos medicamentos e com o nível de perdas 
desses produtos. Desta forma, deve-se avaliar o 
perfil de morbi-mortalidade da população2,4,5.

A programação está relacionada2,4,5:

• Planejamento
• Factibilidade e viabilidade
• Análise da situação local de saúde
• Conhecimento sobre os medicamentos selecionados
• Consumo de medicamentos
• Perfil demográfico e epidemiológico
• Oferta e demanda de serviços de saúde
• Disponibilidade financeira

O processo de programação deverá ser descen-
tralizado e ascendente. Inicia-se nas unidades e/ou 
centros de saúde, que remeterão suas demandas 
ao nível local. Este, por sua vez, após avaliação, reu-
nirá essas demandas e as remeterá ao nível regio-
nal. A rotina ascende, da mesma forma, aos níveis 
estadual e federal, quando for o caso.

MÉTODOS PARA A PROGRAMAÇÃO2

Perfil Epidemiológico Oferta de Serviços Consumo Histórico Consumo Ajustado

Baseia-se, fundamental-
mente, nos dados de inci-
dência e prevalência dos 
principais problemas de 
saúde que acometem uma 
determinada população, 
considerando-se o perfil 
demográfico, os esquemas 
terapêuticos preconizados, 
a capacidade instalada 
(oferta de serviços e estru-
tura oferecida à população) 
e a possível ocorrência de 
fenômeno de sazonalidade.

Depende da relação exis-
tente entre os problemas de 
saúde e a disponibilidade 
de ofertar os serviços ou cui-
dados de saúde necessários 
(capacidade instalada). Esse 
método reflete somente o 
que foi ofertado e deman-
dado por aquela parcela da 
população que teve acesso 
aos serviços de saúde, não 
considerando possíveis ine-
ficiências na oferta e presta-
ção dos serviços.

O método consiste na aná-
lise do comportamento do 
consumo dos medicamen-
tos com base em uma série 
histórica, possibilitando 
estimar necessidades fun-
damentadas na frequência 
e intensidade de utilização 
dos mesmos ao longo do 
tempo.
Avalia o consumo médio 
Mensal (CMM).

A programação por con-
sumo ajustado "importa" 
a programação efetuada 
para outras áreas. Geral-
mente, tal programação 
emprega uma área consi-
derada padrão e extrapola 
as taxas de consumo e uti-
lização para o serviço cha-
mado alvo.

1.3 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS2,4,5,7,8,9

A aquisição de medicamentos no setor público, 
assim como as demais atividades do Ciclo da Assis-
tência Farmacêutica, é uma das peças que contri-
buem para o sucesso e a credibilidade dos serviços 
farmacêuticos. Um elenco de medicamentos defi-
nido dentro de rigorosos critérios, boas condições 
de armazenamento e profissionais capacitados não 
atenderão às necessidades da rede de serviços se 
houver descontinuidades no suprimento dos medi-
camentos2.

Os processos de compra de bens e serviços no 
setor público – em suas três esferas de governo – 
são disciplinados atualmente pela Lei Federal nº 
8.666, de 21 de junho de 1993, que regulamenta o 

art. 37, Inciso XXI, da Constituição Federal, institui 
normas para licitações e contratos da administra-
ção pública e dá outras providências2,7,9.

A aquisição de medicamentos representa uma 
das atividades do Ciclo da Assistência Farmacêuti-
ca, constituindo-se num conjunto de procedimen-
tos articulados que visam a selecionar o licitante 
com a proposta mais vantajosa para satisfazer uma 
determinada necessidade e, assim, legitimar a ad-
ministração a contratar o particular. Ela objetiva 
contribuir para o abastecimento de medicamentos 
em quantidade adequada e qualidade assegurada, 
ao menor custo possível, dentro da realidade do 
mercado, apoiando e promovendo uma terapêuti-
ca racional, em área e tempo determinados2.
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Elaboração do edital2

O edital deve conter:
• Especificação completa do medicamento a ser 

adquirido, mas sem a indicação de marca;
• Definição das unidades e das quantidades a se-

rem adquiridas;
• Exigências relacionadas à habilitação dos po-

tenciais fornecedores;
• Qualificação dos produtos.

Formas de aquisição2,7

Licitação:
É o princípio constitucionalmente estabelecido 

(Art. 37, XXI da CF) através do qual a administração 
pública impõe a concorrência para efetuar suas 
aquisições ou vendas de bens e serviços e prepara 
o processo administrativo para a contratação dos 
fornecedores.

Modalidades de licitação:
• Concorrência: É a modalidade de licitação em 

que estão envolvidos valores financeiros acima 
de R$ 650.000,00, na qual os interessados de-
vem atender aos requisitos previstos de habili-
tação ou qualificação mediante a comprovação, 
através de documentação de capacidade técni-
ca, jurídica, fiscal, financeira e de idoneidade. 
Na concorrência, cada empresa participante 
deve entregar à Comissão de Licitação dois 
envelopes: um contendo os documentos para 
avaliação da habilitação e o outro contendo a 
proposta comercial.

• Tomada de Preços: É a modalidade de licitação 
em que estão envolvidos valores financeiros 
em níveis intermediários – entre R$ 80.000,00 e 
R$ 650.000,00 – na qual os interessados devem 
atender aos requisitos de cadastramento até o 
terceiro dia anterior à data final para o recebi-
mento das propostas que, nesse caso, será de 
30 dias quando a licitação for do tipo “técnica” 
ou “técnica e preço”, ou de 15 dias quando for 
do tipo “menor preço”, contados a partir da pu-
blicação do edital. Dessa forma, a característica 
fundamental nessa modalidade é a dispensa da 
“qualificação” prévia, em que é exigido apenas o 
cadastramento da empresa.

• Convite: Convite consiste na modalidade de li-
citação de pequeno vulto – entre R$ 8.000,00 
e R$ 80.000,00 –, entre interessados do ramo 
pertinente ao seu objeto, cadastrados ou não, 
escolhidos e convidados em número mínimo de 
3 (três) pela unidade administrativa, através de 
edital convocatório afixado no quadro de avisos 
da instituição. Os interessados poderão se mani-
festar com antecedência de até 24h da apresen-
tação das propostas.

• Pregão: O pregão aplica-se a qualquer valor estima-
do para o objeto a ser contratado e a disputa pelo 
fornecimento é feita por meio de propostas e lan-
ces em sessão pública, porém, no sentido contrário 
ao leilão, ou seja, em valores decrescentes a partir 
de um preço máximo de referência. A licitação por 
esse mecanismo veio a simplificar sobremaneira o 
processo, atribuindo-lhe agilidade e grandes pos-
sibilidades de redução dos custos operacionais e 
dos preços efetivamente contratados.

Registro de preços:
• O art. 15 da Lei nº 8.666/93 recomenda, dentre 

outras coisas, que as compras devem, sempre 
que possível, ser processadas através de um Sis-
tema de Registro de Preços (SRP). Esta é a forma 
pela qual um certame licitatório pode desenvol-
ver-se, visando a trazer mais facilidades para as 
contratações da administração.

• No ordenamento brasileiro, as obras, serviços e 
compras só podem ser contratados mediante 
processo de licitação – inciso XXI do art. 37 da 
Constituição Federal. Esta é a regra. No entanto, 
o próprio texto aventa a possibilidade de exce-
ções. As hipóteses em que a administração dei-
xa de realizar licitação vêm previstas principal-
mente nos artigos 24 e 25 da Lei nº 8.666/937,9.

• Dispensa de licitação: Situações de calamidade 
pública ou 10% do limite da modalidade deno-
minada convite é dispensável à licitação, porém, 
são necessários pelo menos três orçamentos 
com fornecedores distintos.

• Inexigibilidade de licitação: inviabilidade de 
competição ou confronto de propostas. Os ca-
sos de inexigibilidade estão expostos no art. 25 
da Lei nº 8.666/93, em especial para aquisição 
de produtos que só possam ser fornecidos por 
produtor, empresa ou representante comercial 
exclusivo – vedada a preferência de marca.


