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Introdução: O acesso a medicamentos é um dever do Estado brasileiro, que incorporou, 

dentre seus princípios e diretrizes constitucionais, a garantia da assistência terapêutica 

integral, incluindo assistência farmacêutica no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) (1). 

Este acesso se dá mediante a disponibilidade dos medicamentos na rede de atenção à saúde, 

sua acessibilidade geográfica e aceitabilidade, promovendo o uso racional do produto. As 

políticas sociais devem se fundamentar nas necessidades de saúde da população, em especial 

dos segmentos socialmente mais vulneráveis, na busca da equidade e racionalidade no acesso 

à atenção à saúde e a tratamentos (2). A efetivação da assistência farmacêutica (AF) é 

apontada como um dos desafios para a consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS). Um 

dos aspectos que contribui para o enfrentamento dessa questão está relacionado diretamente 

ao desenvolvimento da sua gestão no SUS, pressuposto para garantir o acesso aos 

medicamentos e à integralidade da assistência terapêutica (3). No entanto, os municípios 

brasileiros apresentam uma série de fragilidades no tocante à descentralização das ações e à 

capacidade de gestão da AF, sobretudo no campo da atenção primária à saúde (4). Diante 

disso, o governo brasileiro tem investido em estratégias para melhorar o acesso aos 

medicamentos e a qualidade da assistência farmacêutica por meio de iniciativas como, por 

exemplo, a regulamentação dos genéricos (lei 9.787, de 10 fevereiro de 1999), o programa 

farmácia popular (Decreto 5.090, de 20 de maio de 2004), o Qualifar SUS (Portaria GM/MS 

1.214), entre outros (2). Porém, percebe-se que não é suficiente apenas ampliar os esforços 

para garantir o acesso ao conjunto da população, é necessário também avaliar o quanto esses 

esforços se transformam em resultados positivos na saúde da população. Objetivo: Analisar o 

acesso de medicamento pela população brasileira na atenção primária no Sistema Único de 

Saúde (5). Objetivos: Analisar o acesso de medicamento assim como o serviço farmacêutico 

prestado para a população brasileira na atenção primária no Sistema Único de Saúde. 

Métodos: Foi realizado um estudo observacional descritivo indexado nas bases de dados da 

Biblioteca Virtual em Saúde – BIREME e Scientific Electronic Library Online – SCIELO, 

Pubmed, Google Acadêmico dos trabalhos publicados no período de 2016 a 2019 no idioma 

português e inglês. Assim, sendo selecionado 3 trabalhos originais da Pesquisa Nacional sobre 

Acesso, Utilização e Promoção do Uso Racional de Medicamento (PNAUM). Como 

estratégia metodológica, optou-se por avaliar acesso a medicamento, Unidade de Federação 

(UF) de obtenção e, por fim, analisar a atividade farmacêutica na Atenção Primária. 

Resultados e Discussão: Existe uma grande variabilidade nas prevalências globais de uso de 

medicamento no país. Em relação ao acesso a medicamentos para o tratamento de doenças, 

ainda que em 30 dias após a consulta médica, foi observado que 94% dos usuários obteve o 

medicamento que necessitava, uma pequena parte, 5%, ficou sem algum dos medicamentos e 

apenas 1% não conseguiu obter nenhum medicamento para o tratamento. Dentre os que 

usufruíram acesso total dos medicamentos, 48%, conseguiram todos seus medicamentos de 

forma gratuita, 20% conseguiram algum medicamento de graça e 32% pagaram por todos os 

medicamentos a fim de concluir o tratamento. Sobre as regiões demográficas do país, a maior 

prevalência do acesso gratuito de medicamento foi na região Sudeste, 27%, seguido da região 
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Sul, 26%, Centro-Oeste, 23%, e por fim a região Nordeste, 20%. Contudo, sendo todas essas 

superiores a região Norte, 14%, que teve a menor prevalência. As regiões consideradas mais 

carentes – Norte, Nordeste e Centro-oeste foram as regiões que apresentou menos aquisição 

gratuito ao medicamento, provavelmente por causa da maior dependência e ineficiência do 

SUS (2). Em se tratando da estrutura da atividade farmacêutica, verificou-se a presença de 

mecanismos informatizados para a gestão da AF como, por exemplo, o sistema Hórus, o que 

não era observado até então (4). Porém, a dificuldade atual é a sua integração em redes com 

diversos serviços de saúde. Além disso, no que diz respeito ao contexto sanitário dos 

medicamentos, foi verificado que o armazenamento, assim como o conjunto de exigências 

imprescindíveis à conservação do medicamento, era de maneira inadequada. Sendo tais 

práticas de suma importância para a promoção da qualidade, eficácia e segurança do 

medicamento (4,5). A avaliação das atividades da AF é fundamental para subsidiar ações para 

a promoção do acesso e uso racional de medicamentos (3). Diante disso, é imprescindível que 

a transmissão de orientações sobre medicamentos sejam dadas para, assim, garantir adesão ao 

tratamento e êxito da terapia farmacológica. Conclusão/Considerações Finais: Após a 

análise do material, podemos concluir que, a maioria dos usuários obteve os medicamentos 

necessários nas farmácias do SUS, o que pode sugerir efeitos positivos da organização do 

financiamento, definição das responsabilidades executivas e estratégias pactuadas entre os 

gestores para viabilizar o acesso aos medicamentos nos municípios. No entanto, foi observada 

uma falta de disponibilidade de medicamento em certas regiões no Brasil. Assim, esse 

trabalho evidenciou a necessidade de priorizar as regiões que possuem menores acessos a 

medicamento para minimizar as desigualdades observadas e, dessa forma, ampliar o acesso 

mais equitativo no País. Em relação à Assistência Farmacêutica, avanços expressivos foram 

alcançados no campo das políticas farmacêuticas na atenção primária ao SUS, porém 

persistem desafios na estruturação sanitária bem como nos serviços. Portanto, é necessário 

aprimorar as atividades relacionadas à gestão e logística dos medicamentos, para assim, 

avançar na qualificação do cuidado ofertado aos usuários do medicamento. 
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