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SOBRE A INTERFARMA 
 

A Interfarma – Associação da Indústria  
Farmacêutica de Pesquisa – representa  
empresas e pesquisadores nacionais  
e estrangeiros responsáveis por promover  
e incentivar o desenvolvimento da indústria 
de pesquisa científica e tecnológica no Brasil, 
em especial para a produção de insumos  
farmacêuticos, matérias-primas, medicamentos 
e correlatos. 
 



APRESENTAÇÃO 
 

Todas as pesquisas de opinião apontam o acesso à saúde como a maior demanda 
dos brasileiros, hoje. Em parte, porque o país evoluiu, gerou mais empregos, 
distribuiu mais renda, aproximou milhões de pessoas de padrões civilizados e 
dignos. De outra parte, porque o sucesso obtido em promover a saúde básica no 
país com resultados expressivos na redução da mortalidade infantil e no aumento 
da expectativa de vida ocorreu justamente quando o país se tornava mais urbano, 
mais idoso e com um novo perfil de doenças, mais complexas. 

Não se trata de um problema apenas  brasileiro. Em todo o mundo, de nações 
ricas a países muito carentes, o acesso à saúde permanece desafiando, de forma 
simultânea, a economia, a política, a solidariedade e o futuro.             

No Brasil, porém, algumas peculiaridades agravam o problema. O gasto total com 
saúde, mesmo insuficiente, não está distante de médias de países similares, mas 
é desproporcionalmente dividido. Com 50% do total, o setor privado atende pouco 
mais de 20% dos brasileiros. Com a outra metade, o sistema público tem que 
atender a 80% das pessoas. A falta de recursos públicos, problemas de gestão, a 
inexistência de uma política efetiva para aproveitar a interação com o setor 
privado, levam, entre outras conseqüências, a que o acesso a medicamentos 
dependa quase que inteiramente da condição econômica da população. Na 
contramão do mundo, no Brasil mais de 75% dos medicamentos são pagos direta 
e exclusivamente pelo próprio paciente.            

Como ampliar o acesso? Como fazê-lo dentro dos limites, e sempre haverá limites, 
das finanças públicas? Como incorporar novos medicamentos, uma necessidade 
determinada pelo avanço da tecnologia e pelo imperativo moral de estender a 
todos o que hoje é privilégio de poucos?  

A Interfarma - Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa -, considera um 
dever promover e participar desse debate, em nome do país próspero, justo e 
solidário que todos estamos empenhados em construir. Por esta razão, como 
parte de um intenso programa de eventos, debates e publicações, contratou a 
respeitada Consultoria Prospectiva com a tarefa de elencar alternativas, ideias e 
experiências hoje em curso no mundo sobre o tema de acesso. 

 Á medida em que nossa intenção é, de forma pluralista e democrática, contribuir 
com o debate em vez de limitá-lo, esse não é um documento de propostas. Ao 
contrário, é um elenco de alternativas. Cada pessoa ou segmento poderá preferir 
algumas, divergir de outras e muitas serão excludentes, mas, pensamos, todas 
devam ser discutidas aberta e construtivamente. 

 
 

                                     
 Eloi Bosio     Antônio Britto 
 Presidente do Conselho Diretor  Presidente-Executivo 
      
 
 



SUMÁRIO EXECUTIVO 
 
 

� Este trabalho visa apresentar algumas propostas para a redução da 
lacuna de acesso a medicamentos da população no curto prazo. O 
trabalho parte de políticas já realizadas em outros países, criando 
um mapa de possibilidades dentre as quais se sugerem possíveis 
aplicações ao caso brasileiro.  

 
� Essa lacuna hoje é estimada na ordem de R$ 16 bilhões ao ano, 

concentrado em cerca de 128 milhões de brasileiros – com renda 
familiar de até seis salários mínimos (R$ 2.490) –, com acesso 
insuficiente a medicamentos.  

 
� O pressuposto desse estudo é que gastos corretos e equilibrados em 

medicamentos – tanto preventivos como relacionados a tratamentos 
– são importantes fontes de racionalização dos gastos com 
internações, reduções de complicações e agravamento de doenças, 
além de favorecem o aumento da vida útil e produtiva dos cidadãos. 

 
� Esse trabalho sinaliza três frentes de ação que, somadas, resultam 

na disponibilização de recursos necessários para esse fim, e como 
consequência, preenchem a citada lacuna de recursos (R$ 16 
bilhões). São elas: a) ações relativas ao uso das verbas públicas; b) 
ações relativas aos planos privados na área da saúde e c) ações no 
campo dos impostos e controle de preços. 

 
� O Brasil investe pouco em saúde (8,4% do PIB), estando abaixo da 

média mundial em termos de porcentagem do PIB gasto no setor 
(9,7%), até mesmo em relação aos países latino americanos, sendo 
que em termos per capita essa situação é ainda pior. 

 
� A maior parte do que é investido em saúde provém diretamente de 

recursos privados (58%): representando uma distorção do caso 
brasileiro quando comparado internacionalmente. 

 
� Apesar de haver investimento público na compra e fornecimento de 

medicamentos, o acesso aos mesmos, no Brasil, é basicamente via 
compra direta pelos usuários (79% do total de gastos com 
medicamentos), tanto nas faixas mais pobres quanto nas mais ricas. 

 
� O gasto público com medicamentos no Brasil representa apenas 

0,33% do Produto Interno Bruto, enquanto o valor médio do gasto 
público em países da OCDE é de 0,92% do PIB. 

 
� A cobertura por planos de saúde é baixa (21% da população) e os 

planos, em geral, não cobrem os custos com medicamentos. 
 



� Os gastos com saúde em geral – e com medicamentos em 
específico – são muito assimétricos: gastos com medicamentos 
variam de R$ 14 mensais (os mais pobres) a R$ 84 mensais (os 
mais ricos).  

 
� Os estratos de renda mais baixa da sociedade comprometem a 

maior parte de seus gastos com saúde na compra de medicamentos 
(76%), enquanto os mais ricos apenas 34%. 

 
� A população mais pobre é duplamente penalizada: pelo baixo acesso 

aos medicamentos e pela regressividade dos impostos que incidem 
sobre esses produtos (em média 22,9% de impostos diretos). 

 
� O Brasil é um dos países com maior variação entre o preço de 

fábrica e o preço final ao consumidor (em média, 44% do preço final 
é custo, 22,9% impostos e 33,1% é distribuição atacado e varejo).  

 
� Além de sérios problemas estruturais e de financiamento, 

algumas políticas e mecanismos atualmente em funcionamento 
aprofundam as distorções, ineficiências e assimetrias. 

 

SOBRE ORÇAMENTO FEDERAL PARA SAÚDE 

• Regras constitucionais – não respeitadas – definem que o sistema 
de saúde deve receber um terço da receita total destinada à 
seguridade social (em 2010, seriam cerca de R$ 130 bilhões, mais 
do que o dobro do orçamento atual da saúde). 

• Para 2010, o projeto de lei orçamentária enviado ao Congresso 
Nacional fixou R$ 62,5 bilhões, ou seja, 13,7% do orçamento da 
seguridade social cujo total foi de R$ 456,7 bilhões. 

• Tem ocorrido uma sistemática dificuldade da área da saúde de 
contar com os recursos necessários e de maneira estável. 

• PROPOSTA 1: Fazer cumprir a disposição constitucional que 
obriga a governo federal a aplicar, na saúde,  pelo menos 1/3 
dos recursos da seguridade social. 

o Impacto estimado: mais R$ 6 bilhões para programas de 
medicamentos, considerando o padrão atual de gasto de 10% 
do orçamento da saúde. 

 

 

 



 
SOBRE A EMENDA CONSTITUCIONAL 29 

� A abolição, em 2008, da CPMF provocou uma redução imediata de 
aproximadamente R$ 16 bilhões nos cofres da saúde. 

 
� Se todos os Estados cumprissem a EC 29, o sistema de saúde 

brasileiro estaria recebendo ao menos mais R$ 2 bilhões por ano, 
desde 2003. 

 
� PROPOSTA 2: Regulamentar a Emenda Constitucional 29 (EC-

29) 
 

o Impacto estimado: mais R$ 125 milhões para programas de 
medicamentos 

 

SOBRE PLANEJAMENTO E DEFINIÇÃO DE PARÂMETROS PARA AS 
COMPRAS ESTADUAIS DE MEDICAMENTOS 

� O gasto com medicamentos, no Brasil, subiu na média 11,6% ao 
ano, no período de 2007 a 20091, mais que três vezes o crescimento 
médio do PIB desses anos. Nesse período, a participação da União 
nos gastos públicos com medicamentos, acentuando a concentração 
na esfera federal. 

� A centralização dos gastos com medicamentos no nível federal 
permite alguns ganhos na capacidade de negociação de preços, tais 
como ganhos de escala, no entanto provoca lentidão no processo, 
por razões logísticas e não prevê as especificidades das 
necessidades de cada estado. 

� Estima-se que o gasto federal com a aquisição de medicamentos, 
em 2009, tenha sido R$ 5,89 bilhões. 

� A Política de Assistência Farmacêutica (PAF) no Brasil, baseada na 
distribuição gratuita, é dividida em Atenção Básica, Medicamentos 
Estratégicos e Medicamentos Especializados (antigos Medicamentos 
Excepcionais).  

� Os medicamentos que integram a Atenção Básica são financiados 
conjuntamente pelas três esferas de gestão federativa (União, 
Estados e Municípios). Os Medicamentos Estratégicos são de 
responsabilidade exclusiva do Ministério da Saúde e os 
Medicamentos Especializados são de responsabilidade 
compartilhada entre os entes federativos. 

                                                        
1 Fonte: IMS – acumulado de 12 meses com base em novembro. 



� Existe no país uma disparidade injustificada de gastos com 
medicamentos no nível dos estados, onde alguns gastam 0% do 
orçamento da saúde com medicamentos, enquanto outros gastam 
mais de 23%. 

� A média dos gastos com medicamentos nas unidades da federação 
foi de 6,52% do total de gastos da saúde. As regiões mais pobres do 
país são as que menos investem na compra de medicamentos.  

� PROPOSTA 3: definir através de lei – associada à regulamentação 
da EC-29 e ao fundo de compensação federal – parâmetro e 
patamares mínimos para uma política de compras de produtos 
farmacêuticos pelos estados. A meta seria garantir que a política de 
acesso a medicamento corresponda a pelo menos 10% dos gastos 
com saúde dos estados. 

o Impacto estimado: mais R$ 2 bilhões para programas de 
medicamentos 

 
 
SOBRE POLÍTICAS DE CO-PAGAMENTO E O PROGRAMA FARMÁCIA 
POPULAÇÃO DO BRASIL (PFPB) 

� A experiência internacional com sistemas de co-pagamento é ampla 
e com resultados bastante positivos. 

� A participação dos gastos com medicamentos no orçamento público 
tende a ser bastante expressiva nos países com maiores níveis de 
desenvolvimento e melhores índices sociais (entre 17 e 23%). No 
Brasil é da ordem de 10%. 

� Os programas de co-pagamento estão em geral associados a 
opções de políticas que visam ampliar o acesso aos medicamentos, 
reduzir custos aos usuários, gerando incentivos para o aumento da 
racionalidade do mercado de medicamentos, priorizando assim, 
grupos sociais mais vulneráveis e mais afetados pelos preços dos 
tratamentos.  

� Ou seja, a redução dos preços finais dos produtos é apenas uma das 
variáveis relevantes na definição dessas políticas. 

� O Programa Farmácia Popular do Brasil (PFPB)– criado em 2004 – 
visa ampliar o acesso da população a medicamentos essenciais por 
um baixo custo. O Programa funciona sob dois eixos: a) unidades 
próprias e b) sistema de co-pagamento. 



� Unidades Próprias: oferecem redução de preço de até 90% acerca 
de 108 medicamentos e preservativo masculino, incluindo 
medicamentos para hipertensão, diabetes, colesterol e 
anticoncepcionais. Existem hoje 534 unidades. 

� Para a instalação das unidades próprias, o governo federal oferece 
um incentivo financeiro para os municípios interessados de R$ 
50.000,00 para cobrir gastos de implantação, e um incentivo 
financeiro mensal de R$ 10.000,00 por 12 meses. 

� Sistema de copagamento: programa de parceria do governo federal 
com farmácias e drogarias privadas; funciona sob a marca “Aqui tem 
Farmácia Popular” e oferece medicamentos para hipertensão, 
diabetes, colesterol, anticoncepcionais, Oseltamivir (para Influenza 
A), entre outros (881 medicamentos compõem a lista). O governo 
paga uma parte do valor do medicamento (valor fixo e equivalente a 
90% do Valor de Referência) e o cidadão paga o montante restante. 
A Parceria com a rede de varejo privada mostrou ter avançado de 
maneira significativa – mais de 12 mil unidades. 

 

Tabela 1 – Dimensões do PFPB 

 

Fonte: Ministério da Saúde 

 

� O PFPB vem mostrando resultados positivos, embora ainda existam 
alguns pontos que comprometem a eficiência, eficácia e 
sustentabilidade do programa. 

� Em início de 2011 entrou em vigor o programa “Saúde não tem 
Preço” que aumentou as exigências para a compra de 
medicamentos no programa e colocou a disposição, gratuitamente, 
18 desses medicamentos – 6 para hipertensão e 12 para diabetes – , 
para a população. 



� Seus principais desafios são: a) a sustentabilidade financeira 
(garantir recursos, no longo prazo, para o programa); b) ampliação 
do rol de medicamentos oferecidos; c) ampliação das unidades e das 
parcerias nas regiões mais necessitadas; d) evitar fraudes e mau uso 
dos recursos. 

� PROPOSTA 4: Garantir verba para a continuidade e expansão da 
rede, assim como para assegurar recursos para a manutenção das 
unidades em municípios com índices sociais muito baixos, ampliação 
da lista dos medicamentos incluídos no programa e para implantar 
um sistema de monitoramento integral. 

 
SOBRE GASTOS PRIVADOS COM SAÚDE E MEDICAMENTOS  
 

� A porcentagem atribuída a gastos privados com saúde chega a 
elevados 58,4%, bastante acima da média global que é de 40,4%.  

� Existe uma forte assimetria nos gastos médios com saúde entre os 
diferentes segmentos da população brasileira: os segmentos mais 
ricos gastam até 15 vezes mais do que os mais pobres. 

� Segundo a POF (Pesquisa de Orçamentos Familiares), as famílias 
brasileiras gastam cerca de R$ 4,3 bilhões, por mês, na compra de 
medicamentos, ou seja, R$ 51,6 bilhões ao ano. Esse montante é 
quase o orçamento do SUS e quase dez vezes superior ao 
investimento do governo federal, em 2009, para a compra de 
medicamentos: R$ 6,89 bilhões. 

� As classes de renda inferior comprometem aproximadamente 76,4% 
da despesa com saúde na compra de medicamentos, enquanto que 
as de renda mais alta comprometem 34%; portanto, as classes de 
renda mais baixa participam mais da arrecadação dos tributos 
diretos sobre medicamentos, de maneira proporcional, que as 
classes mais ricas.  

SOBRE GASTOS COM PLANOS DE SAÚDE COMPLEMENTAR E 
ISENÇÃO DE IMPOSTOS 

� 21% da população é coberta por plano de saúde complementar, 
sendo que cerca de 80% dos planos de saúde são contratados via 
empresas empregadoras. 

� A cobertura por plano de saúde apresenta uma distribuição 
assimétrica tanto em termos de classes sociais como em termos 
regionais, com forte concentração nas classes com renda mais alta e 
nas regiões sudeste e sul. 



� Segundo o IBGE, as despesas com assistência à saúde representam 
7,2% da despesa de consumo das famílias brasileiras. 

� Hoje, no Brasil, os gastos com planos de saúde, assim como com 
gastos médicos, podem ser integralmente excluídos da base de 
cálculo do Imposto de Renda devido, sendo regra válida tanto para 
pessoas físicas e seus dependentes, como para pessoas jurídicas. 

� Segundo a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), existem 
no país 1.697 operadoras de planos/seguros de saúde. Quase 
noventa por cento das operadoras médico-hospitalares possuem 
sede na Região Sudeste, predominantemente no estado de São 
Paulo. 

� Nos últimos dois anos, a receita das operadoras médico-hospitalares 
cresceu 22,8%, alcançando o patamar de R$ 62,3 bilhões. Já a 
despesa assistencial cresceu 26,1% no mesmo período e totalizando 
R$ 51,6 bilhões.   

 
� Segundo a Receita Federal, as desonerações tributárias para o setor 

saúde foram de R$ 12,6 bi (2009). Desse total estima-se que a 
desoneração de despesas médicas totalizou R$ 3,1 bi, para pessoas 
físicas, e R$ 2,3 bi para as pessoas jurídicas. 

 
� PROPOSTA 5: Alteração das regras de abatimento sobre Imposto 

de Renda devido – pessoas físicas e jurídicas – dos gastos com 
seguro saúde e também com despesas privadas com saúde, e 
criação de Fundo composto por essas receitas extras, para 
compensar os Estados pela isenção tributária (ICMS) sobre produtos 
farmacêuticos (ver proposta 7 abaixo). 

o Exceção à regra seriam os planos básicos com assistência 
farmacêutica – plano social – a ser definido pelas autoridades. 

o Impacto estimado: R$ 5,4 bilhões. 
 

SOBRE SEGURO SAÚDE: ESPAÇO PARA ALINHAMENTO COM 
PRIORIDADES PÚBLICAS 

� Tendo em vista que o intuito das políticas públicas em saúde é 
aumentar o acesso da população a assistência médica, percebe-se 
que há espaço no marco regulatório da saúde no Brasil para uma 
atuação complementar entre os planos de saúde e o governo, 
através do co-pagamento de medicamentos no caso de planos de 
saúde básicos. 

� A experiência internacional indica existir espaço para que planos de 
saúde complementares possam auxiliar na ampliação do acesso a 



medicamentos de qualidade a preços reduzidos, além de favorecer o 
uso mais racional dos produtos. 

� Empresas de assistência complementar à saúde ao definirem 
estratégias e protocolos de tratamento, podem negociar diretamente 
com as empresas fornecedoras/distribuidoras em melhores 
condições do que os cidadãos individualmente.  

� Incentivos para essas empresas fornecerem planos básicos com 
assistência farmacêutica podem retirar do sistema público as 
parcelas da população com possibilidade e interesse de utilizar 
serviços privados – retirando gastos hoje assumidos pelos estados. 

� PROPOSTA 6: Incentivos para planos e seguro saúde básicos 
incorporarem assistência farmacêutica via co-pagamento governo-
empresa de saúde. 

 

SOBRE CARGA TRIBUTÁRIA SOBRE MEDICAMENTOS: INJUSTIÇA 
SOCIAL  

� A carga tributária brasileira incidente sobre medicamentos é uma das 
maiores do mundo, apresentando uma média de 22,9% (Etco-
McKinsey), enquanto na França é 2,1%, na Espanha é 3,8% e nos 
Estados Unidos, Inglaterra e Japão são isentos. 

� No Brasil a carga tributária sobre medicamento de uso animal é 
de 14,3%2. 

� Estima-se que a receita com tributos sobre medicamento seja 
de R$ R$ 8,2 bilhões. Esse valor representa R$ 1,4 bilhão a mais 
do que o gasto anual estimado das compras governamentais de 
medicamentos que é R$ 6,8 bilhões. Ou seja, o Estado 
brasileiro, em particular no âmbito estadual, arrecada mais com 
impostos sobre medicamentos do que despende com eles. 

� Tal situação é totalmente irracional do ponto de vista das estratégias 
relativas ao fomento da saúde no Brasil, além de fortemente 
contrária aos princípios consagrados na Constituição brasileira que 
considera a saúde um direito universal e integral dos cidadãos. 

� A elevada carga tributária pode ser atribuída à elevada alíquota do 
ICMS, com média de 17,5%, no país, mas com importantes 
variações por estado no que se refere a medicamentos. Os tributos 
federais já estão em grande medida reduzidos ou zerados, em 

                                                        
2 Fonte: Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário 



particular o IPI. O PIS-PASEP e a COFINS ainda são cobrados para 
uma gama de produtos. 

� Como todo imposto direto, esse perfil tributário é fortemente 
regressivo, na medida em que é pago proporcionalmente mais pelas 
classes de renda mais baixa, cujos gastos próprios com a compra de 
medicamentos são bem mais altos do que a das classes mais ricas. 

� PROPOSTA 7: Encaminhamento ao Congresso Nacional de 
proposta de alteração do artigo 150, VI 3, da Constituição Federal, 
para a inclusão de uma alínea g, buscando a proibição dos estados e 
municípios de instituírem impostos incidentes sobre medicamentos 
(estudar aproveitamento da proposta de PEC, atual, do Deputado 
Luiz Carlos Hauly (PSDB – PR)). 

o Impacto estimado: aumento de R$ 8,1 bi na capacidade de 
compra dos cidadãos. 

o Tal proposta pode ser acompanhada da proposta 5 acima 
(referente à criação de Fundo voltado ao apoio aos estados 
na política de saúde e medicamento, derivada da arrecadação 
extra por meio da cessação dos descontos no Imposto de 
Renda dos gastos com Planos de Saúde complementares e 
outras despesas medicas). 

 
SOBRE ESPAÇO PARA APERFEIÇOAMENTO DA POLÍTICA DE 
CONTROLE DE PREÇO 

� O controle de preço no Brasil é realizado por dois instrumentos 
principais: o primeiro, chamado de “preço de entrada”, define o preço 
a ser praticado pelo fabricante e/ou importador de um novo produto 
farmacêutico a ser lançado no mercado. O segundo, chamado de 
“reajustes anuais” define a autorização de reajuste, em períodos 
anuais, a um determinado fator percentual, também para o preço 
praticado pelo fabricante e/ou importador.  

� Há categorias de medicamentos, como os isentos de prescrição 
(OTC), que não possuem seus preços controlados, além da 
categoria de medicamentos genéricos, que devem obedecer a um 
preço, no mínimo, 35% menor ao de seu respectivo medicamento de 
referência. 

                                                        
3 Seção II Das Limitações ao Poder de Tributar art. 150. Sem prejuízos de outras garantias 
asseguradas ao contribuinte, e vedado a União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 
IV- instituir impostos sobre: (...). 



� As principais críticas ao modelo atual são: complexidade e não 
transparência.  

• O modelo atual – ao focar apenas a questão do preço -, gera desincentivos 
indiretos para questões como qualidade e desenvolvimento industrial e 
tecnológico do país. 

 
• Dessa forma o modelo de controle de preço de medicamentos no Brasil 

deveria contemplar três bases principais:  
o Preço acessível ao consumidor, e ao mesmo tempo, viável ao 

produtor, qualidade superior que garanta segurança, eficácia e 
eficiência do produto – fator saúde pública. 

o Possibilidade de competição 
o Incentivo à realização de pesquisa e desenvolvimento – P&D no 

país, além de fabricação local de produtos tecnologicamente 
avançados – fator desenvolvimento industrial e tecnológico. 
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� O modelo apresentado acima pretende absorver essas vertentes: a) 
categorias para formação de preço (Controle, Liberdade Monitorada, 
e Liberdade) e b) fatores como intensidade em P&D no país, 
fabricado no país e qualidade. Essas variáveis seriam utilizadas 
como gatilhos que poderiam realocar o produto para outra categoria 
de preço.  

� Propõem-se 3 categorias para controle de preço: a) Medicamentos 
cujo preço fábrica e preço máximo ao consumidor são definidos pelo 
governo, de forma transparente e coerente; b) Liberdade Monitorada: 



medicamentos sem controle de preços, porém com amplo e irrestrito 
monitoramento por parte do órgão regulador, que poderá, em 
situações que julgar haver desequilíbrio no mercado, atuar como 
fixador de preços ao fabricante, ou  ao consumidor, ou em ambas as 
esferas, e c) Liberdade: Sem controle nem monitoramento de preços.   

� PROPOSTA 8: Aperfeiçoar a política de controle de preços 
incorporando critérios de competição e qualidades dos produtos e 
incentivos alinhados com os objetivos das políticas acesso, industrial 
e de inovação. 

o Resultados esperados: a) gerar um ambiente favorável à 
competição no setor de medicamentos que viabilize redução 
de preço e ganhos de qualidade, b) gerar incentivos para que 
produtos de qualidade e baixo preço sejam lançados e 
comercializados no Brasil e, c) gerar incentivos para aumento 
da produção local assim como do desenvolvimento local de 
novos produtos.  

 

CONCLUSÃO  

� A somatória dos impactos dessas medidas pode representar de 
forma direta a ampliação de recursos disponíveis para 
incrementar a política de acesso a medicamentos no Brasil na 
ordem de R$ 21,6 bilhões (acima do gap estimado de RS 16 
bilhões). 

� Além dos impactos quantitativos, essas propostas visam 
também gerar impactos qualitativos positivos sobre a 
racionalidade dos recursos para saúde e medicamento, redução 
das assimetrias e regressividade de alguns mecanismos 
tributários existentes, favorecendo o aumento da qualidade, da 
inovação e da produção de medicamentos no Brasil. 



 
 
 
 
 
 
 
 

INTRODUÇÃO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



• OBJETIVO 

Esse trabalho visa apresentar sugestões concretas e viáveis para reduzir, 
em um curto espaço de tempo, a lacuna existente hoje no Brasil em relação 
ao acesso da população aos medicamentos de qualidade. Essa lacuna 
atualmente é estimada na ordem de R$ 16 bilhões, concentrado em cerca 
de 128 milhões de brasileiros – com renda familiar de até seis salários 
mínimos (R$ 2.490) –, com acesso insuficiente a medicamentos.  
 
O pressuposto desse estudo é que gastos corretos e equilibrados em 
medicamentos – tanto preventivos como relacionados a tratamentos – são 
importantes fontes de racionalização dos gastos com internações, redução 
das complicações e agravamento de doenças, e favorecem o aumento da 
vida útil e produtiva dos cidadãos. 
 
Para tanto, esse trabalho sinaliza três frentes de ação que, somadas, 
resultam na disponibilização de recursos necessários para esse fim, 
cobrindo o referido gap de recursos (RS 16 bilhões) São elas: a) ações 
relativas ao uso das verbas públicas; b) ações relativas aos planos privados 
na área da saúde e c) ações no campo dos impostos e controle de preços. 

O cálculo da lacuna no acesso a medicamentos no Brasil está baseado no 
exercício de projeção do consumo de medicamentos atual da classe C 
(famílias com renda mensal de 6 a 10 salários mínimos)– gastos já 
considerados baixos – para as classes D e E, respectivamente, famílias 
com renda mensal de 2 a 6 e até 2 salários mínimos. Tendo a classe C 
como padrão, observa-se que o gasto médio é de R$ 30,47. Tal gasto 
consiste na somatória dos gastos do governo aos gastos privados. 
 

Gráfico 1 - Gasto público e privado mensal per capita com 
medicamentos – Fonte pagadora, por renda 

Fonte: IBGE, Ministério da Saúde e BCG – Elaboração: Prospectiva Consultoria 
 
SM = Salário Mínimo (2008/2009) 
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Como pode ser notado no gráfico, ao se projetar tal padrão para a classe D, 
esta (89,3 milhões de pessoas – representada pela segunda e terceira 
coluna da esquerda para a direita) precisaria incrementar seus gastos 
mensais com medicamento em R$ 8,03 per capita; o mesmo ocorreria com 
a classe E (38,3 milhões de pessoas – representada na primeira coluna da 
esquerda para a direita), que necessitaria acrescentar R$16,37 aos gastos 
mensais com medicamentos per capita. Multiplicando os gaps per capita de 
cada classe com o número de pessoas pertencentes a elas, obtém-se o 
valor de R$ 16 bilhões ao ano, tomando como referência o ano de 
referência 2008. 
 

• CARACTERÍSTICAS GERAIS DOS GASTOS EM SAÚDE E 
REFERÊNCIAS PARA O TRABALHO 

Para entender a situação atual do Brasil no campo da saúde e em relação 
ao acesso a medicamentos, é necessário analisar suas principais 
características, assim como utilizar algumas comparações com casos 
internacionais. 

Resumidamente: 

a) O Brasil investe pouco em saúde (8,4% do PIB), estando abaixo da média 
mundial em termos de porcentagem do PIB gasto no setor (9,7%), até 
mesmo em relação aos países latino americanos, sendo que em termos 
per capita essa situação é ainda pior. 

b) A maior parte do que é investido em saúde provém diretamente de 
recursos privados (58%): representando uma distorção quando comparado 
internacionalmente. 

c) Apesar de haver investimento público na compra e fornecimento de 
medicamentos, o acesso aos mesmos, no Brasil, é basicamente via 
compra direta pelos usuários (79% do total de gastos com medicamentos), 
tanto nas faixas mais pobres quanto nas mais ricas. 

d) O gasto público com medicamentos no Brasil representa apenas 0,33% do 
Produto Interno Bruto, enquanto o valor médio do gasto público em países 
da OCDE é de 0,92% do PIB. 

e) A cobertura por planos de saúde é baixa (21% da população) e os planos, 
em geral, não cobrem os custos com medicamentos. 

f) Os gastos com saúde em geral – e com medicamentos em específico – 
são muito assimétricos quando feita a comparação entre ricos e pobres no 
país. Os gastos com medicamentos variam de R$ 14 mensais (os mais 
pobres) a R$ 84 mensais (os mais ricos). 

g) Além do mais, os estratos da sociedade de renda mais baixa 
comprometem a maior parte de seus gastos com saúde na compra de 
medicamentos (76%), enquanto os mais ricos apenas 34%. 

h) A população mais pobre é duplamente penalizada: pelo baixo acesso aos 
medicamentos e pela regressividade dos impostos que incidem sobre 
esses produtos (em média 22,9% de impostos diretos). 



i) Brasil é um dos países com maior variação entre o preço fábrica e o preço 
final ao consumidor (em média, 44% do preço final é custo, 22,9% 
impostos e 33,1% é distribuição atacado e varejo).  

 
Esses problemas revelam importantes fragilidades estruturais 
(principalmente de financiamento) do sistema de saúde brasileiro como 
também de gestão; fragilidades estas que ganharam evidência com o 
chamado fenômeno da “judicialização da saúde”, notadamente no campo 
dos medicamentos. 
 
Além dos problemas estruturais, as políticas e mecanismos 
atualmente em funcionamento aprofundam as distorções, ineficiências 
e assimetrias. 

 

Abaixo, alguns exemplos desses mecanismos: 

o A distribuição dos gastos públicos com remédio reproduz uma tensão entre 
objetivos de universalidade e objetivos redistributivos, ambos previstos na 
Constituição. Dada a escassez de recursos para esse fim, na prática, as 
autoridades de saúde são obrigadas a optar entre programas para acesso 
universal (independente da renda do cidadão) e programas para acesso 
preferencial dos mais desprotegidos pelo sistema (reduzindo sua vocação 
universalista). Esse dilema é menos evidente na assistência farmacêutica 
básica e de vacinação, mas é fortemente impactante nos programas de 
média e alta complexidade – como programa de AIDS, câncer, tratamento 
de transplantados entre outros. 
 

o A qualidade e eficiência do sistema de assistência pública à saúde são 
fortemente afetadas pelo baixo e desigual acesso da população brasileira 
aos medicamentos. Consultas, exames e tratamentos são perdidos na 
medida em que o paciente não dispõe dos medicamentos prescritos, ou 
não dispõem de acesso aos medicamentos de maior qualidade e eficiência, 
retornando ao sistema com o agravamento da doença. 
 

o Na mesma linha, pode-se mencionar a inconsistência entre os níveis atuais 
de gastos públicos com medicamentos e o valor da arrecadação de 
impostos indiretos que incidem sobre esses produtos. Além de o Estado 
brasileiro gastar com medicamentos menos do que arrecada com eles – o 
que é um contra-senso –, o fato de os segmentos mais ricos da sociedade 
gastarem proporcionalmente menos em remédio (em relação a gastos 
totais com saúde) do que os segmentos mais pobres, faz com que estes 
contribuam proporcionalmente mais do que os ricos com essa 
arrecadação. 
 

o Outro mecanismo que merece destaque é a possibilidade de exclusão dos 
gastos com seguros e planos privados de saúde, bem como das despesas 
médicas privadas, da base de cálculo do imposto de renda de empresas 



(IRPJ) e dos indivíduos (IRPF). Sendo que os planos/seguros de saúde 
individuais cobrem apenas 21% da população, basicamente da população 
pertencente às classes A e B, esse abatimento retira recursos públicos do 
sistema em favor dessas classes, em um contexto onde os recursos 
públicos existentes são claramente insuficientes para cobrir os custos do 
sistema público de saúde. 
 

o Ademais, esses mesmos segmentos seguem se beneficiando do sistema 
público quando o grau de complexidade dos tratamentos de que 
necessitam impedem que eles sejam cobertos pelos planos privados – 
como é o caso de doenças crônicas graves, câncer, transplantes etc. 

Uma clara diretriz política para lidar com essa tensão no modelo atual 
parece ser essencial para desarmar alguns desses mecanismos e favorecer 
ganhos rápidos de eficiência e acessibilidade aos produtos farmacêuticos. 

Dessa forma, esse relatório desenhou três linhas de ações visando reduzir 
a lacuna hoje existente em relação ao acesso público aos medicamentos e, 
ao mesmo tempo, contribuir para reduzir essas distorções existentes no 
sistema. 

São elas: 

a. Ações relativas aos gastos públicos 
b. Ações relativas ao papel dos planos de saúde complementar 
c. Ações relativas ao controle de preços e incidência de tributos diretos 

 
A – AÇÕES RELATIVAS AOS GASTOS PÚBLICOS 

• DISPÊNDIO DO BRASIL COM SAÚDE EM BASES 
COMPARATIVAS 

Dados estatísticos recentes (World Health Statistics 20104) mostram que o 
investimento total em saúde do Brasil, em termos de porcentagem do PIB – 
8,4% –, fica abaixo da média global que é 9,7%. Portugal, por exemplo, 
investe 10% do seu PIB em saúde. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
4 Relatório disponível integralmente no sítio: 
http://www.who.int/whosis/whostat/EN_WHS10_Part2.pdf. Acessado em 14.09.2010. 



Gráfico 2 -  Porcentagem (%) do PIB investido em saúde 

 

Fonte: WHS 2010 

Em termos reais, o gasto total com a saúde no país aumentou somente 
2,2% de 2002 a 2007, não acompanhando o crescimento do PIB nacional 
que foi de 2,62%, no período. 

Em relação ao total de investimentos per capita em saúde, o Brasil – com 
US$ 837 per capita – também fica abaixo da média global (U$ 863), que é 
bastante baixa, visto que inclui os países pobres. Comparativamente, a 
Polônia investe US$ 1.035 per capita. Mesmo em relação aos países latino 
americanos, o Brasil investe pouco: a Argentina investe US$ 1.322 per 
capita e o Chile US$ 863. 

Gráfico 3 -  Investimento per capita em saúde – em USD   

 

Fonte: WHS 2010 



Isto significa que para o Brasil investir em saúde nos moldes de países 
como Holanda e Austrália (cujos gastos per capita são cerca de US$ 
3.000/mês), o governo precisaria investir mais US$ 410 bilhões, por ano, no 
sistema de saúde. 

Atualmente, tem-se a informação de que o orçamento estimado do 
Ministério da Saúde para 2011, que teve como base a LOA 2011, ficou em 
R$ 74,2 bilhões.5 

Dados da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento 
Econômico (OCDE) mostram que o gasto médio per capita com saúde dos 
países membros, entre 2000 e 2007, cresceu em um ritmo de 
aproximadamente 4% ao ano, em comparação ao crescimento médio do 
PIB que foi de aproximadamente 2,3%. Isso reforça a ideia de que, apesar 
de o Brasil se alinhar ao crescimento econômico desses países, ainda sim, 
investe muito pouco em termos per capita em saúde. 

 

Gráfico 4 -  Crescimento anual dos gastos em saúde e do PIB  

 

Fonte: OECD Data 2010 

Como pode ser observado, o grupo OCDE está acima da linha central do 
gráfico, o que mostra que no geral o ritmo de crescimento dos 
investimentos em saúde é superior ao ritmo de crescimento do PIB. 

A tabela abaixo compara o Brasil, em alguns dos temas mencionados 
acima, com os maiores países da América Latina. 

 
 
 
                                                        
5 Fonte: Valores previstos no PLOA 2011. – www.senado.gov.br 



Tabela 02 – Brasil frente a países selecionados em temas de saúde 
humana 

Country (largest) Brazil Mexico Colombia Argentina Peru Venezuela

Pop. (‘000 – 2008) 191,972 108,555 45,012 39,883 28,837 28,121

Exp. health (total – bi USD 2007) 48,377 27,790 10,758 13,401 2,710 6,242

% of GDP (2007) 8.4 5.9 6.1 10 4.3 5.8

Public (%) 41.6 45.4 84.2 50.8 54.4 46.5

Private (%) 58.4 54.6 15.8 49.2 41.6 53.5

Private Health Insurance (% of 

pop)
21.1 2.6 NA NA 4.9 14.5

Public Health Insurance (% of pop)
100 51.3 49.5 NA 56.4 15.7

 
Fonte: OECD Data 2010 

Notam-se alguns contrastes importantes do Brasil frente aos países da 
América Latina. Se, de um lado, os gastos totais do Brasil com saúde são 
bem superiores aos dos demais países da região, e a cobertura por planos 
privados de saúde é relativamente alta (embora baixa em comparação aos 
países da OCDE), por outro, a participação desses gastos no PIB do país é 
menor, por exemplo, do que na Argentina, e a participação dos gastos 
privados em relação aos gastos públicos em saúde é a mais alta da região. 
Essa tabela ilustra alguma das distorções do sistema de saúde no Brasil. 

 

• ORÇAMENTO FEDERAL PARA SAÚDE 

De acordo com regras constitucionais – ADCT6 –, o sistema de saúde 
deveria ficar com um terço da receita total destinada à seguridade social, o 
que equivaleria, para 2010, a um orçamento próximo de R$ 130 bilhões 
para o Ministério da Saúde, mais do que o dobro do que tem hoje. A 
parcela da seguridade destinada ao setor saúde, que em 1995 foi de 22% 
do total do orçamento, em 1998, caiu para 18%; e em 2009, ficou em 14%. 
Para 2010, o projeto de lei orçamentária enviado ao Congresso fixou R$ 
62,5 bilhões, do total de R$ 456,7 bilhões. Desse total, a Previdência Social 
ficou com mais da metade, 55,6%; e a saúde, com apenas 13,7%. 
 
Dados nacionais (SIOPS) revelam que a participação da União federal no 
financiamento da saúde vem caindo consideravelmente: de 53,11% em 
2002, para 45,67% em 2009. Em contrapartida, a participação dos estados 
subiu de 21,64% para 26,77% nesse mesmo período. Ocorreu da mesma 
forma com os municípios: de 25,25% em 2002 para 27,53% em 2009. Esse 
movimento pode ser atribuído às mudanças introduzidas pela Emenda 
Constitucional (EC) 29, ainda não regulamentada. 

Nesse contexto, observa-se que tem ocorrido uma sistemática dificuldade 
da área da saúde de contar com os recursos necessários de maneira 

                                                        
7 Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT determinou no seu art. 55: “Até que seja 
aprovada a Lei de Diretrizes Orçamentárias, trinta por cento, no mínimo, do orçamento da 
Seguridade Social, excluído o seguro-desemprego, serão destinados ao Setor Saúde”. 



previsível e estável e, ao mesmo tempo, não afetar as estratégias fiscais 
mais amplas e outras prioridades do governo. Diante desse cenário, fica 
clara a necessidade de se adotar uma estratégia de maior viabilidade 
política e fiscal, mas que se mantenha dentro da racionalidade e da 
eficiência econômicas, tendo como objetivo o aumento da receita da saúde, 
sem gerar um impacto fiscal significativo, para que se produzam efeitos 
redistributivos positivos. 
 
PROPOSTA 1: Proposição de projeto de lei criando mecanismos 
mandatórios ao governo federal para implementar a disposição 
constitucional que obriga a aplicação em saúde de pelo menos 1/3 dos 
recursos da seguridade social. 

Resultado líquido esperado: Com base no orçamento de 2010, o efeito 
dessa medida seria de gerar recursos extras de cerca de R$ 60 bilhões. 
Hoje o Ministério da Saúde gasta cerca de 10% de seu orçamento em 
programas de acesso de medicamentos. Dessa forma o efeito líquido da 
regulamentação desse dispositivo nas compras governamentais de 
produtos farmacêuticos seria de R$ 6 bilhões. 

Observação: esse mecanismo poderia ser gradual e vinculado ao aumento 
da arrecadação total do governo federal. Por exemplo, a cada R$ 1,00 
arrecadado a mais, pelo menos 15% deverá ir para o Ministério da Saúde, 
até atingir a cota definida pela disposição constitucional. 

 
• A EMENDA CONSTITUCIONAL 29 

 
Quando foi criada a Contribuição Provisória sobre Movimentação 
Financeira (CPMF) – o art. 18, da Lei nº 9.311, de outubro de 1996 – foi 
estipulado que a totalidade da arrecadação seria destinada exclusivamente 
ao Fundo Nacional de Saúde. Mas, a partir de 1999, com a Emenda 
Constitucional 21, parte dos recursos da CPMF passou a ser destinada à 
Previdência Social e ao Fundo de Erradicação da Pobreza.  
 
A abolição, em 2008, da CPMF provocou uma redução imediata de 
aproximadamente R$ 16 bilhões nos cofres da saúde. Por outro lado, se 
todos os Estados cumprissem a EC 29, o sistema de saúde brasileiro 
estaria recebendo ao menos mais R$ 2 bilhões por ano, desde 2003. Além 
disso, as receitas do SUS crescem menos do que o aumento das receitas 
federais. 
 
PROPOSTA 2: Regulamentar a Emenda Constitucional 29 (EC-29) 

Resultado líquido esperado: Segundo estimativa do IPEA, o ganho de 
recursos a serem aplicados na área da saúde é da ordem de R$ 2 bilhões, 
principalmente advindos da ampliação de gastos dos Estados e Municípios 
com a área da saúde. 

Considerando que a atual média estadual de gastos com medicamentos do 
total de gastos com a saúde é de 6,52%, e que a regulamentação da E29 



irá atingir principalmente os Estados, pode-se supor, portanto, que haverá 
um aumento de R$ 125 milhões para a compra de medicamentos.  

Observação: Alternativamente, pode-se buscar através dessa 
regulamentação, que uma parcela mais do que proporcional a esse 
acréscimo de receita seja destinada às compras governamentais de 
produtos farmacêuticos. 

• PLANEJAMENTO E DEFINIÇÃO DE PARÂMETROS PARA AS 
COMPRAS ESTADUAIS DE MEDICAMENTOS 

O gasto com medicamentos, no Brasil, subiu 11,6% em média, no período 
de 2007 a 2009, mais que três vezes o crescimento médio do PIB no 
mesmo período. A participação da União nos gastos públicos com 
medicamentos, nesse período, aumentou de 88% para 90%7. A 
centralização dos gastos com medicamentos no nível federal permite 
ganhos de escala e aumento da capacidade de negociação, embora gere 
dificuldades logísticas, maior lentidão ao processo de compra, além de não 
ponderar as especificidades de cada estado. Estima-se que o gasto federal 
com a aquisição de medicamentos, em 2008, girou em torno de R$ 5,86 
bilhões; e em 2009, R$ 5,89 bilhões: um aumento pouco significativo de um 
ano para outro. 

Além disso, o governo responde por somente 20% dos gastos feitos com 
medicamentos, sendo que os 80% restantes são feitos diretamente pelo 
consumidor. 

A Política de Assistência Farmacêutica (PAF) no Brasil, com base na 
distribuição gratuita de medicamentos, é dividida em Atenção Básica8, 
Medicamentos Estratégicos9 e Medicamentos Especializados (antigos 
Medicamentos Excepcionais)10, e não permite identificar com clareza a 
participação  da União, dos estados e dos municípios no custeio dos 
medicamentos. Essa participação não é uniforme e varia conforme o tipo de 
medicamento, podendo gerar desigualdades no ponto de consumo.  

Os medicamentos que integram a Atenção Básica são financiados 
conjuntamente pelas três esferas de gestão11. Os Medicamentos 
                                                        
7 Fonte: Apresentação de Zich Moysés Júniorda Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos 
Estratégicos Ministério da Saúde para a 4º Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia – Brasíia, 
28 de maio de 2010. 
8 Esses medicamentos são definidos conjuntamente pelo Ministério da Saúde, CONASS e 
CONASEMS dentre os que integram a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME). 
Nessa definição são levados em consideração o perfil epidemiológico das realidades locais do país, 
com o objetivo de tratar as doenças de maior prevalência: diabetes, hipertensão, asma, rinite, 
verminoses, contraceptivos, etc.. 
9 Servem ao tratamento de doenças consideradas problema de saúde pública, cujo tratamento esteja 
estabelecido em guidelines, garantindo elevado grau de custo-efetividade: DST/AIDS, tuberculose, 
hanseníase, lúpus, tabagismo, endemias focais, sangue e hemoderivados, imunobiológicos, etc.. 
10 Necessários ao tratamento de doenças que são raras ou de baixa prevalência, com necessidade 
de tratamento de elevado custo financeiro, ou doença prevalente com necessidade de tratamento 
com medicamento de elevado valor unitário e para doenças que dispõem de tratamento no nível 
da atenção básica, mas que o individuo apresentou refratariedade ou evoluiu para quadro clinico 
mais grave. 
11 Portaria MS/MG n. 2982, de 26 de novembro de 2009, art. 2. 



Estratégicos são de responsabilidade exclusiva do Ministério da Saúde. E 
os Medicamentos Especializados12 são também de responsabilidade 
compartilhada entre os entes federativos, estando divididos em três grupos: 
grupo 1 de responsabilidade da União, grupo 2 dos Estados e do Distrito 
Federal e grupo 3 dos municípios. 

Existe no país uma disparidade injustificada de gastos com medicamentos 
no nível dos estados. 

 

Gráfico 5 - % dos gastos em saúde dedicados a compra de 
medicamentos por Estado brasileiro13 

 

Fonte: SIOPS 

A figura acima mostra uma inexplicável variação em termos da 
porcentagem do gasto com medicamentos no nível dos estados. Estados 
como Mato Grosso e Maranhão investiram em 2009, respectivamente, 
somente 0.12% e 0.34% do total de seus recursos aplicados na saúde na 
compra de medicamentos; por outro lado, Goiás investiu 23.27%. Essas 
variações consideráveis parecem não poder ser justificadas com base em 
dados demográficos e nos perfis sociais e epidemiológicos locais. A média 
dos gastos foi de 6,52% do total de gastos com saúde. 

Notadamente as regiões mais pobres do país são as que menos investem 
na compra de medicamentos.  

 

 

                                                        
12 Portaria MS/GM n. 2981, de 26 de novembro de 2009, arts. 9 a 13 e 45 a 48. 
13 Os dados do Paraná e do Piauí não estavam disponíveis. 



PROPOSTA 3: Definir através de lei – associada à regulamentação da EC-
29 e ao Fundo de Compensação Federal – parâmetro e patamares mínimos 
para política de compras de produtos farmacêuticos pelos estados. A meta 
seria garantir que a política de acesso a medicamento corresponda a pelo 
menos 10% dos gastos com saúde dos estados – tendo como referência o 
padrão de gastos do governo federal. 

Resultado líquido esperado: o resultado líquido esperado com essa 
medida é da ordem de R$ 2 bilhões.  

Observação: Esta estimativa está baseada na média simples dos gastos 
dos Estados. 

 

• POLÍTICAS DE CO-PAGAMENTO E O PROGRAMA FARMÁCIA 
POPULAR DO BRASIL (PFPB) 

A experiência internacional com sistemas de co-pagamento é ampla e com 
resultados bastante positivos, dado que a participação dos gastos com 
medicamentos no orçamento público tende a ser bastante expressiva nos 
países com maiores níveis de desenvolvimento e melhores índices sociais. 
Por exemplo, 22,5% na Bélgica, 20,5% na Finlândia, 17,5% na Itália e 23% 
na Espanha. 

Os programas de co-pagamento estão em geral associados a opções de 
políticas que visam de um lado, ampliar o acesso aos medicamentos 
reduzindo o custo aos usuários e, por outro, gerar incentivos diferenciados 
para o aumento da racionalidade do mercado de medicamentos, 
priorizando grupos sociais mais vulneráveis e mais afetados por doenças, 
deficiências e acidentes. Ou seja, a redução dos preços finais dos produtos 
é apenas uma das variáveis relevantes na definição dessas políticas. 

 

Alguns exemplos internacionais 

Bélgica 

Taxas para usuários (user charges) são aplicadas para cuidados 
ambulatoriais, internações e medicamentos. Elas podem ser oficiais ou 
suplementares. Os co-pagamentos são os mesmos para todos exceto para 
as pessoas com status de reembolso preferencial (taxado de acordo com a 
renda do paciente). As taxas para usuários representam 22,2% do total 
gasto com saúde. 

Para cuidados ambulatoriais os pacientes em princípio devem pagar 
antecipadamente o preço e, posteriormente, pedir reembolso para o seu 
fundo de saúde. Para internações e medicamentos comprados em 
farmácias, o sistema do terceiro pagador se aplica e o paciente só paga a 
taxa de usuário.  



Com relação aos medicamentos, 2.500 deles são reembolsáveis. No caso 
dos medicamentos comprados em farmácias, o paciente paga o co-seguro 
(o paciente paga uma proporção fixa do custo do serviço e o terceiro 
pagador cobre a proporção restante). Essa porcentagem é determinada 
pela categoria farmacêutica. Uma distinção é feita entre categoria A 
(medicamentos para doenças sérias e de longo termo), B (medicamentos 
úteis social e clinicamente) e C (medicamentos menos úteis social e 
clinicamente). 

Existe também um sistema de reembolso de referência (system of 
reference reimbursement): a base de reembolso de um produto 
farmacológico original para o qual haja uma versão mais barata é diminuída 
de 30% (desde Julho de 2005). Para os medicamentos originais que já 
estão no sistema de reembolso de referência por 2 anos, eles sofrem outra 
redução de 2,5%. 

As farmácias na Bélgica são comunitárias ou pertencentes aos hospitais. 

O gasto público com medicamentos responde pela maior porcentagem do 
orçamento do seguro saúde compulsório, aproximadamente EUR. 3.75 
bilhões, 18,12% do gasto público com saúde em 2008. Mais de 72% do 
gasto para medicamentos ambulatoriais reembolsáveis são prescritos por 
clínicos gerais (GPs). 

Dinamarca 

Os gastos com medicamentos em hospitais são totalmente reembolsados, 
enquanto que os gastos com medicamentos na atenção básica estão 
sujeitos a diferentes níveis de co-pagamento. No novo (de 2007) sistema de 
reembolso, os gastos anuais do indivíduo com medicamentos são 
reembolsados nos seguintes níveis: abaixo de R$ 127 não há reembolso; 
entre R$ 127 e 420, 50% de reembolso; entre R$ 420 e 983, 75% de 
reembolso; acima de R$ 983, 85% de reembolso. Pacientes com doenças 
crônicas ou dependentes de altos níveis de medicamentos podem pleitear o 
reembolso total para todo gasto acima de um nível máximo anual de R$ 
1.268.  

Pacientes com renda muito baixa podem receber reembolso total por ordem 
ministerial. Mesmo assim, é comum a compra de seguro saúde voluntário 
(VHI) para cobrir os custos com medicamentos. Os farmacêuticos são 
instados a substituir os medicamentos prescritos pelos médicos por 
medicamentos mais baratos, ou de preços mais próximos aos mais baratos, 
ou genéricos para ajudar a reduzir o peso dos pagamentos diretos (out-of-
pocket payments) e o peso dos gastos públicos. Isso deve ocorrer desde 
que o médico não tenha se manifestado em sentido contrário. 

Finlândia 

O gasto total com saúde na Finlândia foi EUR. 11.9 bilhões em 2005, o 
equivalente a EUR. 2.255 per capita – 36% gasto com internações e 31% 
com cuidados ambulatoriais. Gastos com medicamentos cresceram 
rapidamente, em termos reais e como parte do gasto total, apesar das 



medidas para conter os custos. Esse gasto aumentou em virtude do 
aumento dos preços dos novos medicamentos e dos fármacos em geral. 
Em 2006, o total de vendas foi EUR. 2.4 bilhões, cerca de EUR. 470 por 
habitante. Em 2005, as vendas de medicamentos representaram 20,5% do 
gasto total em saúde, comparado com 15,4% em 1994. 

Todo residente no país tem direito aos serviços de saúde, independente da 
localidade ou da renda. O sistema de seguridade nacional é compulsório e 
taxas de seguro são cobradas por meio de impostos.  

A principal razão para se ter um seguro saúde privado é a redução dos 
gastos com saúde que não são reembolsados pelo governo. Por exemplo, 
se o governo dá um reembolso de 42% sobre o valor pago pelo serviço de 
saúde, o paciente pode requerer o reembolso dos 58% restantes para a 
seguradora privada. Desta forma o seguro saúde funciona de maneira 
complementar ao sistema público. 

O custo dos medicamentos é reembolsado pelo sistema nacional. No 
esquema há três níveis de reembolso: 42% (categoria básica de reembolso 
limitada ou não); 72% (categoria de reembolso baixa especial limitada); e 
100% (categoria de reembolso alta especial limitada). Também existe um 
sistema anual de limite de pagamentos diretos para medicamentos (cerca 
de EUR. 630 por pessoa em 2007), que, depois de atingido, faz com que os 
medicamentos sejam gratuitos pelo resto do ano. 

De acordo com o Sickness Insurance Act, as drogas com 72% de 
reembolso devem ser consideradas essenciais e usadas no caso de 
doenças severas e de longo prazo. Drogas em 100% de reembolso devem 
ter efeito corretivo ou suplementar, além de serem essenciais. O Governo 
especifica via decreto legislativo quais drogas podem ser reembolsadas 
nessas faixas. Para se beneficiar dessas taxas de reembolso, os pacientes 
devem preencher certos critérios. 

Drogas importantes para doenças crônicas ou outras doenças sérias são 
selecionadas para as categorias de reembolso especial. O que significa que 
se aplicará somente a um grupo limitado de pacientes, enquanto para o 
restante dos indivíduos será aplicado o reembolso básico. Para entrar no 
reembolso especial, a droga já deve figurar no reembolso básico. O gasto 
com reembolsos especiais conta quase a metade do total de despesas com 
reembolsos.  

As empresas farmacêuticas presentes no país, ao desenvolverem um novo 
medicamento podem conseguir subsídios do governo para o custo de 
produção desse medicamento. Primeiramente a empresa deve requerer o 
subsídio no Ministério finlandês, bem como fazer a apresentação do 
medicamento e de seu preço que, por sua vez será submetido por uma 
avaliação farmacoeconômica. Caso seja comprovado que o medicamento é 
considerado de interesse público, este passa a receber o subsídio, caso 
não seja considerado, o medicamento não recebe o benefício. O subsídio é 
dado por um período de cinco anos e pode ser requerido novamente por 
um novo período de igual duração.  



O subsídio pode ser recusado se o medicamento é usado apenas 
temporariamente ou para doenças não consideradas graves, se os 
benefícios são insignificantes ou se a droga não é utilizada para tratamento 
de doenças. O medicamento é incluído no subsídio se o preço proposto é 
razoável – o preço da droga é comparado aos benefícios gerados e ao 
custo e benefício de drogas alternativas. Além disso, é feita uma 
comparação de preços na União Européia. 

 

O Programa Farmácia Popular do Brasil, do governo federal, foi criado em 
2004 com o intuito de ampliar o acesso da população a medicamentos 
essenciais por um baixo custo. O Programa funciona sob dois eixos: a) as 
unidades próprias (2004), em parceria com Estados e Municípios e b) o 
sistema de co-pagamento (2006), parceria com farmácias e drogarias 
privadas. 

As Unidades Próprias oferecem 112 medicamentos – com redução de até 
90% do valor (valor de custo) - e são operacionalizadas pela Fundação 
Oswaldo Cruz. Incluem medicamentos para hipertensão, diabetes, 
colesterol e anticoncepcionais – e preservativo masculino. No início de 
2011, foi incluído mais um medicamento na lista do PFPB, o Cloridrato de 
Metiformina, medicamento de ação prolongada para diabetes. Nas 
Unidades credenciadas são ofertados 881 medicamentos a preços 
reduzidos. As vendas são realizadas nos pontos operando sob a bandeira 
“Aqui tem Farmácia Popular”.  

Até o final de 2010, essa venda se dava mediante apresentação de receita 
médica ou odontológica válidas, mais CPF e documento com foto. No início 
de 2011, foram ampliadas as exigências para a compra de medicamentos: 
aquele que realiza a compra recebe um cupom com o nome do vendedor, 
da farmácia e do médico que prescreveu o medicamento; a farmácia, por 
sua vez, guarda uma cópia da receita médica apresentada e, além de 
manter um cadastro de seus vendedores, ela faz o cruzamento de dados 
apresentados pelo cliente com o Sistema de Óbito do Ministério da 
Previdência (Sisob) para evitar que CPFs de pessoas falecidas sejam 
utilizados.  

Enquanto os casos internacionais tendem a funcionar com base no sistema 
de reembolso diferenciado por classe de tratamento e pela condição 
socioeconômica do usuário, no Brasil o sistema de co-pagamento do PFPB 
opera com o governo pagando uma parte do valor do medicamento (valor 
fixo e equivalente a 90% do Valor de Referência) e o cidadão pagando o 
restante. 

O programa Farmácia Popular conseguiu implantar um número 
considerável de unidades próprias, porém, considerando-se as dimensões 
populacionais e geográficas do país, é pouco provável que consiga oferecer 
uma cobertura significativa frente à demanda existente. Já a estratégia de 
parceria com a rede de varejo privada mostrou ter avançado de maneira 
significativa – mais de 12 mil unidades –, hoje parte importante da rede de 



farmácias existente no país, com destaque para as situadas em regiões de 
mais baixa renda.  

Tabela 3 - Evolução do Programa Farmácia Popular - rede própria e 
sistema de co-pagamento 
 

 

Fonte: Ministério da Saúde 

 

Tabela 4 – Dimensões do PFPB 
 

 
 
Fonte: Ministério da Saúde 
 
Para a implantação de unidades próprias, o governo federal oferece um 
incentivo financeiro para os municípios interessados: R$ 50.000,00 para 
cobrir gastos de implantação, e um incentivo financeiro mensal de R$ 
10.000,00 por um ano (Portaria 2.587, de 6 de dezembro de 2004). Após 
esse período os municípios passam a arcar integralmente com os custos de 
sua manutenção. 

O programa das farmácias populares vem mostrando resultados positivos, 
embora ainda existam alguns pontos que comprometem sua eficiência, 
eficácia e sustentabilidade. O monitoramento integrado da atuação das 
várias farmácias do programa permitiria identificar estratégias bem 
sucedidas e unidades problemáticas – diferença de desempenho entre 
unidades próprias e credenciadas e, com base nisso, ajustar o programa de 
forma permanente, além de evitar fraudes e mau uso desses recursos. Ao 
mesmo tempo, a ampliação do rol de medicamentos oferecidos pelo 
programa poderia potencializar seus benefícios, em particular os relativos à 
capilaridade da rede.  



Com vistas a ampliar o acesso da população, no dia 03 de fevereiro de 
2011, foi lançado o programa “Saúde não tem Preço”, fruto de um acordo 
firmado entre o governo e entidades do setor farmacêutico para tornar 
gratuitos dezoito medicamentos (6 para hipertensão e 12 para diabetes) 
oferecidos nas redes do PFPB. Tal acordo, segundo informações do 
Ministério da Saúde, não representou custo adicional para o governo; 
estima-se uma renúncia de aproximadamente R$ 100 milhões por parte da 
iniciativa privada. Na primeira semana de distribuição, cerca de meio milhão 
de pessoas buscaram cerca de 560 mil remédios: 30% a mais do que foi 
consumido no mesmo período em 2010. 

Finalmente, a garantia de verba própria ao programa poderia auxiliar não 
apenas a expandir a rede – através da implantação de novas unidades – 
assim como garantir o funcionamento daquelas cujas verbas municipais 
após o 1º ano de funcionamento não se mostrarem suficientes, 
principalmente nas regiões mais pobres do país. 

PROPOSTA 4: Garantir verba para a continuidade e expansão da rede 
FPB, assim como para assegurar recursos para a manutenção das 
unidades em municípios com índices sociais muito baixos, ampliação da 
lista dos medicamentos incluídos no programa e para implantar um sistema 
de monitoramento integral. 

Resultado líquido esperado: Resultados esperados: reduzir 
significativamente o custo dos medicamentos, garantindo a viabilidade do 
mercado, da rede privada de farmácias e drogarias, e incentivando esse 
setor a se instalar nas regiões mais pobres do país, ampliando 
significativamente o acesso a medicamentos. 

Observação: com o objetivo de ampliar a oferta de produtos incluídos no 
programa e, ao mesmo tempo, reduzir o custo da unidade a ser vendida na 
rede própria do programa Farmácia Popular, governo e iniciativa privada 
poderiam definir sua negociação com base em cestas de produtos, nas 
quais as empresas oferecem não apenas produtos já incluídos nas listas, 
mas novos produtos dentre as classes terapêuticas prioritárias, desde que o 
resultado líquido seja ganho no preço. 

 
B – AÇÕES RELATIVAS AO PAPEL DOS PLANOS DE SAÚDE 
COMPLEMENTAR  

 
• GASTOS PRIVADOS COM SAÚDE E MEDICAMENTOS 

Apesar do já considerado baixo investimento brasileiro no setor, dos gastos 
totais em saúde, a porcentagem atribuída a gastos privados com saúde 
chega a elevados 58,4%. Essa porcentagem ultrapassa em muito a média 
global que é de 40,4%. Ou seja, além do gasto per capita em saúde ser 
bastante baixo no Brasil, ele é também bastante assimétrico, pois está 
diretamente associado à faixa de renda do cidadão.  

 



Gráfico 6 - Porcentagem (%) de gastos privados em saúde 

 

Fonte: WHS, 2010 

Como visto abaixo, existe uma forte assimetria nos gastos médios com 
saúde entre os diferentes segmentos da população brasileira: os 
segmentos mais ricos gastam até 15 vezes mais do que os mais pobres. 
Essa variação dos gastos gerais com saúde é explicada parcialmente tanto 
pela variação dos gastos com seguro saúde, como com medicamentos, 
conforme indica o gráfico abaixo.  

Gráfico 7 - Comparação em R$ dos gastos mensais das famílias 
brasilieras em saúde e em seus itens medicamentos e seguro saúde 

 

Fonte: POF 2008-2009 



De acordo com a POF 2008-2009, as famílias brasileiras gastam cerca de 
R$ 4,3 bilhões, por mês, na compra de medicamentos, ou seja, R$ 51,6 
bilhões ao ano. No entanto, sabe-se da existência de um mercado não 
oficial (ilegal) estimado em 23%14, o que corresponderia a cerca de R$ 11,9 
bilhões, bem como de uma taxa média de roubo estimada em 8%, o que, 
por sua vez, corresponderia a R$ 4,2 bilhões. Nesta lógica, resta às vendas 
no mercado legal o montante de R$ 35,6 bilhões15. Sem considerar se o 
medicamento comprado tem procedência lícita ou não, o montante de R$ 
51,6 bilhões é quase o orçamento do SUS e quase dez vezes superior ao 
investimento do governo federal, em 2009, para a compra de 
medicamentos: R$ 6,89 bilhões. 

É importante mencionar que o gasto privado com medicamentos não se dá 
de forma proporcional dentre as diferentes as classes sociais. A figura 
abaixo indica que da análise das classes extremas, com rendimento mensal 
até R$ 830,00 e superior a R$ 10.375,00, verifica-se que a de renda mais 
baixa compromete aproximadamente 76,4% (ou R$ 89,66 por família) da 
despesa com saúde na compra de medicamentos, enquanto que a de 
renda mais elevada compromete 34% (ou R$ 40,61 por família). 

Essa diferença se mantém nos estratos que antecedem os extremos; as 
famílias com renda entre R$ 830,00 e R$ 1.245,00 comprometem 
aproximadamente 72% de suas despesas com saúde, na compra de 
medicamentos. Já as famílias com orçamento entre R$ 6.225,00 e R$ 
10.375,00 comprometem 31% de sua renda com medicamentos.  

Segundo dados do POF (2008-2009), o gasto total com saúde da família 
brasileira subiu de 45% em 2002, para 49% em 2008. 

 

 

 

 

                                                        
14 Informações do Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial (ETCO) 

15 Mesmo chegando a um valor de R$ 35,6 bilhões, considerando apenas os gastos das famílias, 
sem levar em conta os gastos do governo e de hospitais privados, há uma distância entre o valor 
divulgado pela indústria de R$ 32,7 bilhões (Interfarma), que abrange as compras do governo e de 
hospitais privados. Algumas ponderações podem ser feitas acerca dos valores aqui apresentados. A 
primeira trata do valor divulgado pela indústria que em geral baseia-se em dados da IMS, que não 
captam os gastos públicos das demais esferas públicas que não a União. Outro ponto, que deve ser 
colocado, é que não se sabe qual é a definição de medicamento para a POF, tal informação não se 
encontra disponível nas notas técnicas da pesquisa. Há a possibilidade de a POF considerar como 
medicamentos suplementos alimentares e vitaminas, superestimando o mercado e a indústria não 
considerar da mesma forma. Vale ressaltar ainda, que os números da POF são realizados através de 
uma amostragem, o que também justifica a disparidade entre os números divulgados pela POF e 
pela indústria  

 



Gráfico 8 - Gastos em medicamentos como % dos gastos totais em 
saúde das família no Brasil por nível de renda mensal familiar 

 

Fonte: POF 2008-2009 

Nesse contexto, cabe notar que o sistema penaliza duplamente as classes 
menos favorecidas. Se, por um lado, as famílias que integram a classe com 
renda até R$ 830,00 (dois salários mínimos - 2008) mensais, dedicam 76% 
do seu gasto com saúde na compra de medicamentos, portanto, são 
fortemente afetadas em termos proporcionais, pela alta carga de impostos 
diretos incidentes sobre medicamento. Ao mesmo tempo, não dispõem de 
planos de saúde complementar e, portanto, não podem se beneficiar dos 
abatimentos tributários desses investimentos. 

No que concerne as classes mais abastadas, estas comprometem 34,5% 
dos seus gastos com saúde na compra de medicamentos – ou seja, a carga 
de tributos diretos incide menos sobre os gastos com saúde –, sendo que 
investem outros 43,2% desse montante na aquisição de planos/seguros de 
saúde. Para tal, contam com os subsídios fiscais via “abatimento” no 
Imposto de Renda. 

O resultado desses dois mecanismos tributários é altamente regressivo do 
ponto de vista da distribuição dos benefícios e do esforço arrecadatório das 
diferentes classes sociais. As classes de renda mais baixa participam mais, 
proporcionalmente, da arrecadação dos tributos diretos sobre 
medicamentos, e não se beneficiam dos abatimentos permitidos sobre o 
recolhimento do Imposto de Renda.  

 

 



• GASTOS COM PLANOS DE SAÚDE COMPLEMENTAR E 
ISENÇÃO DE IMPOSTOS 

No que tange ao seguro saúde, cuja cobertura média da população 
brasileira é de 21%, existe uma importante variação por segmento de 
renda. Esse gasto passa a ser significativo para a população com renda 
acima de R$ 2.490 mensais, e está fortemente vinculado a cobertura de 
contratos corporativos. Cerca de 80% dos planos de saúde são contratados 
via empresas empregadoras. 

A população coberta por plano de saúde apresenta uma distribuição 
assimétrica também em termos regionais, com forte concentração nas 
regiões Sudeste e Sul, como indica o gráfico abaixo. 

Gráfico 9 -  Distribuição regional da cobertura dos planos de saúde no 
Brasil 

 

Fonte: Sistema de Informações dos Beneficiários ANS/MS, 2008. 

De acordo com a Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF 2008-2009 – 
IBGE), as despesas com assistência a saúde16 representaram, no período 
de 2008 a 2009, 7,2% da despesa de consumo das famílias brasileiras. 
Assim, dos R$ 2.134,77, valor correspondente a média mensal de despesa 
de consumo no país, R$ 153,70 são gastos com serviços e produtos 
abrangidos no item assistência a saúde. Esse valor chega a R$ 168,64 na 

                                                        
16 Despesas com produtos serviços relativos a saúde, tais como: remédios; planos e seguros saúde; 
consulta e tratamento dentário; consulta medica; tratamento medico e ambulatorial (cauterização, 
curativo, nebulização, aplicação de raio laser, hemodiálise e outros); serviços de cirurgia; 
hospitalização; exames diversos (eletro diagnostico, exame de laboratório, radiografia, etc.) e 
material de tratamento (seringa, termômetro, teste de gravidez, óculos e lentes, etc.). Na linha 
“outras”, estão agregadas as despesas e aquisições chupeta, mamadeira, ambulância (remoção), 
aluguel de aparelho medico, etc. 



região Sudeste (7,9% da despesa de consumo) e a R$ 104,60 (4.9% da 
despesa de consumo) na região Norte do país. 

Hoje, no Brasil, os gastos com planos de saúde, assim como com gastos 
médicos, podem ser integralmente excluídos da base de cálculo do Imposto 
de Renda devido, sendo regra válida tanto para pessoas físicas e seus 
dependentes, como para pessoas jurídicas. Não se verifica qualquer 
restrição quanto ao montante efetivamente gasto em saúde e que será 
levado em consideração para o abatimento da base de cálculo do IR. 

Vale ressaltar que os portadores de doenças graves, por outro lado, estão 
isentos do pagamento (mas não da declaração) do IR desde que se 
enquadrem cumulativamente nas seguintes situações17: 

• Os rendimentos sejam relativos a aposentadoria, pensão 

ou reforma (outros rendimentos não são isentos), incluindo 

a complementação recebida de entidade privada e a 

pensão alimentícia; e  

• Seja portador de uma das seguintes doenças: 

o AIDS (Síndrome da Imunodeficiência Adquirida) 

o Alienação mental 

o Cardiopatia grave 

o Cegueira 
o Contaminação por radiação 
o Doença de Paget em estados avançados (Osteíte 

deformante) 
o Doença de Parkinson 
o Esclerose múltipla 
o Espondiloartrose anquilosante 
o Fibrose cística (Mucoviscidose) 
o Hanseníase 
o Nefropatia grave 
o Hepatopatia grave (observação: nos casos de 

hepatopatia grave somente serão isentos os 
rendimentos auferidos a partir de 01/01/2005) 

o Neoplasia maligna  
o Paralisia irreversível e incapacitante 
o Tuberculose ativa 

Não há limites, todo o rendimento é isento do Imposto de Renda 
Pessoa Física. 

 
De acordo com dados recentes da Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS)18, no ano de 2009, havia no país 1.697 operadoras de 

                                                        
17 Informações disponíveis no sítio: 
http://www.receita.fazenda.gov.br/TextConcat/Default.asp?Pos=1&Div=PessoaFisica/IRPF/2002/O
rientacoes/ManualCompleto/DoencasGraves/. Acessado em 29.10.2010.  



planos/seguros de saúde registradas junto à agência, das quais 1.502 com 
beneficiários. Elas estavam divididas entre 1.098 operadoras médico-
hospitalares e 404 exclusivamente odontológicas. Considerando-se o grupo 
de operadoras com beneficiários em planos de assistência médica (1.091), 
38 delas concentravam 50,2% dos beneficiários, sendo 2 responsáveis por 
10,3%. Além disso, 90% dos beneficiários estavam concentrados em 366 
empresas, enquanto os 10% restantes se dividiam por 725 operadoras. 
Quase noventa por cento (89,8%) das operadoras médico-hospitalares e 
77,2% das exclusivamente odontológicas possuíam sede na Região 
Sudeste, predominantemente no estado de São Paulo. 
 
A maioria dos beneficiários de planos de assistência médica com ou sem 
odontologia estava concentrada em medicinas de grupo (37,5%), seguidas 
pelas cooperativas médicas (35,2%). As autogestões e seguradoras 
especializadas em saúde foram responsáveis por 12,2% e 11,7% dos 
beneficiários, respectivamente, e 3,3% dos beneficiários encontravam-se 
em filantropias.  
 
Nos últimos dois anos, observou-se crescimento de 22,8% na receita de 
contraprestações das operadoras médico-hospitalares, enquanto o 
crescimento da despesa assistencial no período foi de 26,1%. Em 2009, em 
média, um beneficiário de operadora médico-hospitalar pagou 
aproximadamente R$ 113 por mês pelo seu plano e, em média, uma 
operadora apresentou um gasto mensal com assistência de R$ 93, por 
beneficiário.  
 
As seguradoras especializadas em saúde apresentavam as maiores 
receitas e despesas mensais per capita (aproximadamente R$ 158 e R$ 
132) e as filantrópicas as menores (R$ 83 e R$ 67), respectivamente. A 
variação das despesas assistenciais per capita foi acompanhada pela 
variação das receitas das contraprestações. 
 
Em 2003, a receita total de contraprestação das operadoras de planos de 
saúde médico-hospitalares foi de R$ 28 bilhões. Em 2009, esse valor 
chegou a R$ 62 bilhões. Em contrapartida, em 2003, a despesa assistencial 
dessas mesmas operadoras foi de R$ 22 bilhões; e em 2009 foi de R$ 51 
bilhões. A sinistralidade19 chega a 82,8%. 
 
De acordo com relatório recente elaborado pela Coordenação-Geral de 
Previsão e Análise da Receita Federal, do Ministério da Fazenda, são 
consideradas desonerações tributárias todas e quaisquer situações que 
promovam: presunções creditícias, isenções, anistias, reduções de 

                                                                                                                                                           
18Documento disponível no sítio: 
http://www.ans.gov.br/data/files/8A958865299337310129AD03C66D4BED/folder_ANSInformacao_2
010-Publica%C3%A7%C3%A3o.pdf. Acessado em 29.10.2010.  
19 O índice de sinistralidade consiste em um reajuste repassado aos consumidores quando os custos 
do plano de saúde superam a contribuição total do grupo. Geralmente ocorre quando os serviços são 
utilizados demasiadamente. Normalmente os planos justificam o reajuste por sinistralidade para a 
realização de investimentos e manutenção dos hospitais e equipamentos.   



alíquotas, deduções ou abatimentos e adiamentos de obrigações de 
natureza tributária. 
  
Tais desonerações, em sentido amplo, podem servir para diversos fins. Por 
exemplo: a) simplificar e/ou diminuir os custos da administração; b) 
promover a equidade; c) corrigir desvios; d) compensar gastos realizados 
pelos contribuintes com serviços não atendidos pelo governo; e) compensar 
ações complementares às funções típicas de estado desenvolvidas por 
entidades civis; f) promover a equalização das rendas entre regiões; e/ou, 
g) incentivar determinado setor da economia. Nos casos das letras “d”, “e”, 
“f” e “g”, essas desonerações constituem, em teoria, uma alternativa às 
ações Políticas de Governo, ações com objetivos de promoção de 
desenvolvimento econômico ou social, não realizadas no orçamento e sim 
por intermédio do sistema tributário. 
 
Tal grupo de desonerações irá compor o que se convencionou denominar 
de gastos tributários. Infelizmente, não existe um procedimento 
universalmente aceito e padronizado para a determinação dos gastos 
tributários. “Gastos tributários são gastos indiretos do governo realizados 
por intermédio do sistema tributário visando atender objetivos econômicos e 
sociais”. 
 
Somente no setor saúde esses gastos tributários representaram R$ 12,6 bi 
(12,32% do total de gastos tributários) em 2009 – sendo que a arrecadação 
estimada foi de R$ 540 bi. Esses gastos tributários estavam assim 
divididos: R$ 175 mi (1,4% da arrecadação total) na região Norte; R$ 679 
mi (5,41% da arrecadação total) na região Nordeste; R$ 773 mi (6,16%) no 
Centro-Oeste; R$ 9,7 bi (77,78%) no Sudeste; e R$ 1,2 bi (9,26%) na 
região Sul do país. 
 
Tendo em vista a dificuldade de identificar todas as desonerações 
tributárias aplicáveis especificamente para a área saúde devido ao tipo de 
tributo, somente para se ter um exemplo, com relação ao Imposto sobre a 
Renda e Proventos de Qualquer Natureza de pessoas físicas (IRPF), em 
2009, as deduções do Rendimento Tributável chegaram a R$ 4,4 bilhões, 
sendo que, deste valor, a desoneração de despesas médicas totalizou R$ 
3,1 bilhões. Com relação ao Imposto sobre a Renda e Proventos de 
Qualquer Natureza de pessoas jurídicas (IRPJ), em 2009, a desoneração 
aplicável às PJs que ofereceram assistência médica, odontológica e 
farmacêutica aos seus empregados chegou a R$ 2,3 bilhões. 
 

PROPOSTA 5: Alteração das regras de abatimento sobre Imposto de 
Renda devido – pessoas físicas e jurídicas – dos gastos com seguro saúde, 
e criação de fundo para compensar os Estados pela isenção tributária 
(ICMS) sobre produtos farmacêuticos (ver proposta 7 abaixo). 

Exceção a regra seriam os planos básicos com assistência farmacêutica – 
plano social – a ser definido pelas autoridades. 



Estima-se que o governo faz hoje uma renúncia fiscal de cerca de R$ 12,6 
bilhões ao ano sobre despesas com saúde – incluindo abatimento integral 
sobre Imposto de Renda devido das despesas com médico (R$ 2,3 bilhões) 
e planos de saúde privados (R$ 3,1 bilhões). Juntando-se somente as 
renuncias fiscais do imposto de renda específicas com despesas médicas, 
seja para pessoa física ou jurídica, somam-se R$ 5,4 bilhões, o que 
corresponde a cerca de 8,5% do orçamento do Ministério da Saúde, 
fortemente concentrado nos segmentos sociais de renda mais elevada. 

Esses recursos correspondentes a essa medida, excetuado o destinado a 
incentivar planos básicos com assistência farmacêutica (a ser definido por 
regulação), seriam integralmente destinados a compensar os estados pela 
perda de receita com a isenção tributária sobre produtos farmacêuticos da 
proposta 7 abaixo. 

Resultado líquido esperado: R$ 5,4 bilhões. 

Observação: esse fundo deverá ser garantido e regulamento por lei 
própria, não poderá ser usado para outro fim, e deverá compensar os 
estados na proporção de suas perdas de receita tributária vinculada a 
isenção tributária específica sobre produtos farmacêuticos. 

Além de favorecer as verbas públicas para saúde, essa proposta também 
favorece a redução das regressividade tributária das regras atuais. Regras 
de isenções específicas podem ser acertadas em relação a planos básicos 
com assistência farmacêutica. 

 

• SEGURO SAÚDE: ESPAÇO PARA ALINHAMENTO COM 
PRIORIDADES PÚBLICAS 

A experiência internacional sugere que existe espaço para que os planos 
de saúde possam complementar o acesso a remédios de qualidade a 
preços reduzidos, além de favorecer o uso mais racional dos produtos, 
introduzindo maior racionalidade nas escolhas e assiduidade nos 
tratamentos pelos pacientes. 

Sugestivamente, os planos de saúde ao assumirem funções de assistência 
farmacêutica tendem a definir protocolos de tratamento e de uso de 
medicamentos baseados em critérios apurados de custo/benefício de longo 
prazo, visando garantir melhores condições de recuperação de seus 
clientes, menos necessidade de internações e intervenções, assim como de 
efeitos colaterais. Nesse sentido, essas entidades podem auxiliar seus 
clientes nas suas escolhas – gerando incentivos para eles utilizarem 
determinados tratamentos (mais custo efetivos, com elevado benefício) –, 
reduzindo a assimetria de informações entre os cidadãos e os profissionais 
da saúde – sejam médicos ou farmacêuticos. 

As empresas de assistência complementar à saúde ao definirem 
estratégias e protocolos de tratamento, podem negociar diretamente com 
as empresas fornecedoras/distribuidoras em melhores condições do que os 



cidadãos individualmente. Afinal, elas dispõem de mais informações, mais 
capacidade de barganha dada a escala de sua decisão de compra, 
podendo reduzir ou eliminar a margem que usualmente fica com 
atacadistas e varejistas do setor. Como visto nos exemplos internacionais, 
apenas o fato dos planos de assistência criarem listas positivas de produtos 
farmacêuticos, já gera mais racionalidade e ganhos para seus associados e 
clientes. 

BOX - Alguns exemplos internacionais 
 
Alemanha 
 
Os seguros/planos privados de saúde alemães têm duas facetas: fornecer 
cobertura integral aos indivíduos que optam pela saída do sistema público 
(indivíduos ganhando acima de EUR. 3.825, em 2003, tem essa 
possibilidade) e fornecer cobertura suplementar (cobertura de amenidades 
extras como quartos de hospital com duas camas ou tratamentos 
individualizados, proibidos pelo sistema público) ou complementar (usado 
para cobrir os co-pagamentos de benefícios não cobertos integralmente 
pelo sistema público) aos segurados do sistema público.  
 
Cerca de 7.7 milhões de pessoas são beneficiários de seguro privado e têm 
direito aos mesmos ou a benefícios de maior qualidade que os do seguro 
público. A cobertura dos co-pagamentos de medicamentos praticados pelo 
sistema público compulsório é oferecida cada vez menos. 
 
Espanha 
Esquemas de seguro privado cobrem cerca de 10% da população 
espanhola e desde os anos 90 várias reformas vem ocorrendo no sentido 
de expandir esse mercado. Uma delas foi a inclusão de uma série de 
deduções fiscais para os empregadores que comprassem seguro saúde 
privado. Esse tipo de seguro é essencialmente suplementar. 
 
França 
Em geral, as operadoras que oferecem seguros saúde complementares 
visam cobrir a diferença entre o montante pago pelos pacientes pelos 
cuidados de saúde e o montante do reembolso pago pelo sistema público 
de saúde. Esse pagamento pode variar podendo cobrir o total da diferença 
ou apenas uma parte. 
Existem três tipos de atores: as associações de mutualidade de seguro, as 
companhias de seguro e as instituições de providência. As associações 
desempenham um papel dominante com 59% dos seguros saúde 
complementares e financiando 7,5% do total dos gastos em saúde. As 
políticas de reembolso variam conforme o provedor; em 2000 o seguro 
saúde complementar representou 18,6% da compra de medicamentos. 
  
Itália 
O seguro saúde privado (VHI) não ocupa um lugar de destaque no sistema, 
na medida em que o sistema nacional não permite que os indivíduos optem 
por não serem membros – 15,6% da população tinha um esquema 



complementar ou suplementar, em 2008. Esquemas complementares 
cobrem co-pagamentos, serviços não reembolsáveis, dentistas e 
internações em quartos privativos; seguros suplementares oferecem aos 
pacientes uma maior escolha de provedores e um acesso facilitado. 
 
A fixação de co-pagamentos leva em conta a renda, progressivamente 
sendo ajustado pela idade, família e ocupação. Isenções são feitas a 
categorias específicas de pessoas. Co-pagamentos para medicamentos 
recebem benefícios fiscais. 
 
PROPOSTA 6: Incentivos para planos e seguro saúde incorporarem 
assistência farmacêutica via co-pagamento governo-empresa de saúde. 

Resultado esperado: Estima-se que atualmente cerca de 8% dos planos 
de saúde complementar no Brasil sejam voltados para classes sociais de 
renda mais baixa. Políticas de incentivos poderiam ser desenhadas para 
que esses planos passassem a representar 25% do universo dos planos, 
basicamente atendendo as classes de renda mais baixa. 

Observação: Os usuários dos planos básicos de assistência médica 
complementar (a ser definido por regulação governamental), que 
oferecerem assistência farmacêutica – ou empresas que oferecerem tais 
tipos de planos a seus funcionários – poderão abater parte de seus gastos 
no Imposto de Renda devido.   

Incentivos poderiam ser criados para essas empresas fornecerem planos 
básicos com assistência farmacêutica para retirar do sistema público as 
parcelas da população com possibilidade e interesse de utilizar serviços 
privados – retirando gastos hoje assumidos pelos estados. 

 

C – AÇÕES RELATIVAS AO CONTROLE DE PREÇO E INCIDÊNCIA DE 
TRIBUTOS DIRETOS 

• CARGA TRIBUTÁRIA SOBRE MEDICAMENTOS: INJUSTIÇA 
SOCIAL  

Dados recentes do Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário (IBPT)20 

revelam que a carga tributária brasileira incidente sobre medicamentos é 
uma das maiores do mundo, contrariando a tendência de considerá-los um 
bem essencial e, portanto, isentando-os de impostos. A carga tributária 
para medicamentos de uso humano, no Brasil, se eleva a 35,7%, mas na 
média gira em torno de 22,9% (Etco-McKinsey), enquanto França e 
Espanha têm cargas tributárias de respectivamente 2,1% e 3,8%. Estados 
Unidos, Inglaterra e Japão isentam os medicamentos de qualquer tributo. 

                                                        
20 Dados disponíveis nos sítios: http://www.monitormercantil.com.br/mostranoticia.php?id=65877 e 
http://pfarma.com.br/noticia-setor-farmaceutico/industria-farmaceutica/178-carga-tributaria-de-
remedios-chega-a-35.html. Acessados em 28.09.2010. 



Isso significa que se retirarmos dos R$ 51,6 bilhões de gastos 
privados anuais com medicamentos (POF 2008-2009), 23% de compras 
com sonegação de impostos e outros 8% que são produtos roubados, 
teremos uma receita tributária de 22,9% em média sobre R$ 35,6 
bilhões, ou seja, uma receita de R$ R$ 8,2 bilhões. Esse valor 
representa R$ 1,4 bilhão a mais do que o gasto anual estimado das 
compras governamentais de medicamentos que é R$ 6,8 bi. Ou seja, o 
Estado brasileiro, em particular no âmbito estadual, arrecada mais 
com impostos sobre medicamentos do que despende com eles. 

Além da clara distorção em termos de alocação de recursos para uma área 
prioritária como a da saúde, se somarmos a carga de impostos no Brasil 
(22,9%), com margem do atacado (12,1%), mais margem do varejo (21%), 
tem-se que os remédios chegam à população com um valor 127% acima do 
preço de fábrica. Um dos mais altos do mundo (estudo ETCO/Mckinsey, 
2009). 

Tal situação é totalmente irracional do ponto de vista das estratégias 
relativas ao fomento da saúde no Brasil, além de fortemente contrariar os 
princípios consagrados na Constituição brasileira que considera a saúde 
um direito universal e integral dos cidadãos e, acima de tudo, um dever do 
Estado. 

Gráfico 10 - Carga tributária incidente sobre medicamentos em países 
selecionados  

 

Fontes: IBPT e Etco-McKinsey 

A elevada carga tributária, de acordo com o estudo, pode ser atribuída à 
elevada alíquota do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços 
(ICMS), com média de 17,5%, no país. Cabe ressaltar que, por ser o ICMS 
um imposto estadual, ele esta sujeito a variações nos diferentes estados 
brasileiros, o Rio de Janeiro apresenta a maior alíquota (19%), e o Paraná a 



menor (12%) enquanto a maioria dos estados aplica uma taxa média de 
17%, como mostra a tabela a seguir: 

Tabela 5 – ICMS médio incidente sobre medicamentos por estado 

Estado 
ICMS - Alíquota 

Interna 

Rio de Janeiro 19% (*) 

São Paulo e Minas Gerais 18% 

Paraná 12% 

Minas Gerais (medicamentos genéricos) 12% 

Demais Estados 17% 
 

(*) Com adicional de 1% para Fundo de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais 

Fonte: Sindusfarma 

Outro fato que chama a atenção no estudo é que a carga tributária 
incidente sobre medicamentos de uso animal (veterinários) é relativamente 
baixa se comparada a dos de uso humano. Por serem tratados como 
insumo, os medicamentos veterinários estão isentos de ICMS (redução 
média de 15%). Desta forma o total dos impostos incidentes em 
medicamentos de uso veterinário chega a 14,3%, enquanto para 
medicamentos de uso humano chega a 35,7%. 

Ainda com relação ao ICMS cabe ressaltar a importância que vem 
ganhando a substituição tributária (ST) desse imposto e as suas 
consequências. A atual Constituição Federal, no seu art. 150, § 7º, 
incorporou e a Lei Complementar nº 87/96 veio legitimar esse direito de 
substituição tendo em vista a sua eficiência, uma vez que a sua aplicação 
faz diminuir a evasão fiscal e facilita a fiscalização.  

A ST do ICMS foi implementada porque se constatou que poucos 
fabricantes vendiam seus produtos a milhares de distribuidores e 
revendedores, sendo que alguns desses últimos sonegavam ICMS. Assim 
passaram a tributar os fabricantes, que por serem grandes e em pouco 
número, seriam, e são facilmente fiscalizados. A ST é o regime pelo qual a 
responsabilidade pelo ICMS devido em relação às operações ou prestações 
de serviços é atribuída a outro contribuinte; podendo ser, quando relativa ao 
ICMS incidente sobre  mercadorias: operações anteriores21, 
subsequentes22 ou concomitantes23. A ST também pode ocorrer 
relativamente aos serviços de transporte24. 

                                                        
21 Nesta hipótese de ST, a legislação atribui a determinado contribuinte a responsabilidade pelo 
pagamento do ICMS em relação às operações anteriores. Nesta espécie se encontra o diferimento 
do lançamento do imposto. 
22 A ST em relação às operações subseqüentes caracteriza-se pela atribuição a determinado 
contribuinte (normalmente o primeiro na cadeia de comercialização, o fabricante ou importador) pelo 
pagamento do valor do ICMS incidente nas operações subseqüentes com a mercadoria, até sua 
saída destinada a consumidor ou usuário final (art. 6º, § 1º, da LC nº 87/96). 
23 Esta espécie de ST se caracteriza pela atribuição da responsabilidade pelo pagamento do imposto 
a outro contribuinte, e não àquele que esteja realizando a operação ou prestação de serviço, 



A LC 87/96 em seu art. 8º, ao tratar do regime de sujeição passiva por 
substituição, determina que a base de cálculo seja o valor correspondente 
ao preço de venda a consumidor acrescido do valor do frete, IPI e demais 
despesas debitadas ao estabelecimento destinatário, bem como a parcela 
resultante da aplicação (sobre esse total) do percentual de valor agregado 
(margem de lucro). Esse percentual é estabelecido em cada caso de 
acordo com as peculiaridades de cada mercadoria. 

Base de Cálculo = (Valor mercadoria + frete + IPI + outras despesas) x 
margem de lucro 

A margem de valor agregado será determinada com base em preços 
usualmente praticados no mercado, obtidos por levantamento, ainda que 
por amostragem ou através de informações e outros elementos fornecidos 
por entidades representativas dos setores, adotando-se a média ponderada 
dos preços coletados. A mercadoria submetida ao regime de ST em 
operação interestadual terá a margem de valor agregado estabelecida em 
Convênio25 ou Protocolo26.  

Como o contribuinte substituto pratica o fato gerador ao promover a saída 
das mercadorias de seu estabelecimento e, pela sistemática do regime, 
paga o ICMS em relação aos fatos geradores futuros praticados pelos 
contribuintes substituídos, este terá: 

a) o ICMS da operação própria; 

b) o ICMS das operações subsequentes.27 

                                                                                                                                                           
concomitantemente à ocorrência do fato gerador. Nesta espécie se encontra a ST dos serviços de 
transportes de cargas. 
24 O ICMS sobre o serviço de transporte é devido ao local do início da prestação. 
Considerando este fato, as Unidades da Federação, por intermédio do Convênio ICMS nº 25/90, 
estabeleceram que, por ocasião da prestação de serviço de transporte de carga por transportador 
autônomo ou por empresa transportadora de outra Unidade da Federação não inscrita no cadastro 
de contribuintes do Estado de início da prestação, a responsabilidade pelo pagamento do ICMS 
devido poderá ser atribuída: 
a) ao alienante ou remetente da mercadoria, exceto se produtor rural ou microempresa, quando 
contribuinte do ICMS; 
b)  ao destinatário da mercadoria, exceto se produtor rural ou microempresa, quando contribuinte do 
ICMS, na prestação interna; 
c)  ao depositário da mercadoria a qualquer título, na saída da mercadoria ou bem depositado por 
pessoa física ou jurídica. 
25 O nascimento de um convênio surge nas reuniões periódicas que são realizadas entre os Estados 
e o Distrito Federal, onde participam um representante de cada Unidade da Federação e do Governo 
Federal. É esse grupo de representantes que forma o Conselho Nacional de Política Fazendária 
(CONFAZ). 

26 Os acordos estabelecidos em Protocolos são de natureza fiscalizatória, procedimental e não 
podem estabelecer normas relativas ao aumento, diminuição, instituição ou revogação de benefícios 
fiscais, cuja matéria é reservada aos Convênios. 
 

27 Assim, para uma operação realizada por um fabricante de lâmpadas estabelecido no Estado do 
Rio de Janeiro com destino a um cliente localizado no Estado do Rio de Janeiro, cujo valor da venda 
é de R$ 1.000,00 e com IPI calculado a uma alíquota de 15%, tem-se: ICMS da operação própria – 
R$ 1.000,00 x 19% (origem RJ destino RJ) = R$ 190,00 
Base cálculo da ST – R$ 1.000,00 + R$ 150,00 (IPI) + 40% (margem de valor agregado) = R$ 
1.610,00 



 O ICMS-Substituição (ICMS-ST), também denominado imposto retido, ao 
contrário do ICMS normal, que se encontra embutido no preço, será 
cobrável “por fora” do destinatário, como permitem os Convênios e 
Protocolos específicos. 

Do que foi exposto, pode-se concluir que, se por um lado a substituição 
tributária facilita realmente a fiscalização, garantindo o pagamento do 
imposto, por outro cria um efeito adverso que é o de incentivar os 
comerciantes finais que agregam menos valor ao produto que será vendido 
ao consumidor elevem esses valores para um nível acima do preço de 
venda estimado pela indústria para calcular a ST de ICMS, de forma a 
garantir, assim, a sua margem de lucro. Apesar da elevada carga tributária 
incidente sobre os medicamentos há que se considerar que os tributos 
federais já estão em grande medida reduzidos ou zerados, em particular o 
IPI. O PIS/ PASEP e a COFINS ainda seguem sendo cobrados para uma 
gama de produtos. 

A Lei 10.147/002829 estabelece uma redução a zero das alíquotas do 
PIS/PASEP e da Cofins incidentes sobre a receita bruta da venda dos 

                                                                                                                                                           
R$ 1.610,00 x 19% (alíquota interna praticada no Estado do RJ) = R$ 305,90 
Como o valor do imposto substituição será a diferença entre o calculado de acordo com o 
estabelecido no subitem “Base de cálculo” e o devido pela operação normal do estabelecimento que 
efetuar a substituição tributária, tem-se: R$ 305,90 – R$ 190,00 = R$ 115,90 
28 Texto integral disponível no sítios: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L10147.htm. Acessado 
em 16.11.2010. 
29 Art. 1º  A contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do 
Servidor Público - PIS/Pasep e a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins, 
devidas pelas pessoas jurídicas que procedam à industrialização ou à importação dos produtos 
classificados nas posições 30.01, 30.03, exceto no código 3003.90.56, 30.04, exceto no código 
3004.90.46 e 3303.00 a 33.07, nos itens 3002.10.1, 3002.10.2, 3002.10.3, 3002.20.1, 3002.20.2, 
3006.30.1 e 3006.30.2 e nos códigos 3002.90.20, 3002.90.92, 3002.90.99, 3005.10.10, 3006.60.00, 
3401.11.90, 3401.20.10 e 9603.21.00, todos da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos 
Industrializados - TIPI, aprovada pelo Decreto nº 4.070, de 28 de dezembro de 2001, serão 
calculadas, respectivamente, com base nas seguintes alíquotas: (Redação dada pela Lei nº 10.548, 
de 13.11.2002) 

I – incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda de: ((Redação dada pela Lei nº 10.865, 
de 2004) 

a) produtos farmacêuticos classificados nas posições 30.01, 30.03, exceto no código 
3003.90.56, 30.04, exceto no código 3004.90.46, nos itens 3002.10.1, 3002.10.2, 3002.10.3, 
3002.20.1, 3002.20.2, 3006.30.1 e 3006.30.2 e nos códigos 3002.90.20, 3002.90.92, 3002.90.99, 
3005.10.10, 3006.60.00: 2,1% (dois inteiros e um décimo por cento) e 9,9% (nove inteiros e nove 
décimos por cento); (Incluído pela Lei nº 10.865, de 2004) 
Art. 2o São reduzidas a zero as alíquotas da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins incidentes 
sobre a receita bruta decorrente da venda dos produtos tributados na forma do inciso I do art. 1o, 
pelas pessoas jurídicas não enquadradas na condição de industrial ou de importador. 

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica às pessoas jurídicas optantes pelo 
Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte – Simples. 
Art. 3º  Será concedido regime especial de utilização de crédito presumido da contribuição para o 
PIS/Pasep e da Cofins às pessoas jurídicas que procedam à industrialização ou à importação dos 
produtos classificados na posição 30.03, exceto no código 3003.90.56, nos itens 3002.10.1, 
3002.10.2, 3002.10.3, 3002.20.1, 3002.20.2, 3006.30.1 e 3006.30.2 e nos códigos 3001.20.90, 
3001.90.10, 3001.90.90, 3002.90.20, 3002.90.92, 3002.90.99, 3005.10.10 e 3006.60.00, todos da 
TIPI, tributados na forma do inciso I do art. 1º, e na posição 30.04, exceto no código 3004.90.46, da 
TIPI, e que, visando assegurar a repercussão nos preços da redução da carga tributária em virtude 
do disposto neste artigo: (Redação dada pela Lei nº 10.548, de 13.11.2002) 

I - tenham firmado, com a União, compromisso de ajustamento de conduta, nos termos do § 6º 
do art. 5º da Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985; ou (Incluído pela Lei nº 10.548, de 13.11.2002) 



produtos farmacêuticos elencados no art. 1º, I, “a” aplicável somente às 
pessoas jurídicas não enquadradas na condição de industrial ou de 
importador e nem aquelas optantes pelo Simples. Esta lei também concede 
um regime especial de crédito presumido da contribuição do PIS/PASEP e 
da Cofins às pessoas jurídicas que procedam à industrialização ou à 
importação dos produtos elencados no art. 3º – medicamentos tarja 
vermelha e preta. 

O Decreto 3.803/0130 estabelece um regime especial de utilização do crédito 
presumido da contribuição do PIS/PASEP e da COFINS que será concedido às 
pessoas jurídicas que procedam à industrialização ou à importação de 
medicamentos classificados nas posições 3003 e 3004 da Nomenclatura Comum 
do Mercosul (NCM), sujeitos à prescrição médica, identificados por tarja vermelha 
ou preta e destinados à venda no mercado interno, quando formulados nas 
hipóteses dos incisos I, II e III, do art. 1º. 

O Decreto 6.066/0731 modifica o anexo do Decreto 3.808/01 e traz uma 
nova lista de substâncias e medicamentos. 

A Lei Complementar 123/0632 alterada pela Lei Complementar 128/08 
estabelece em seu art. 18, § 4º, IV, que as pessoas jurídicas optantes pelo 

                                                                                                                                                           
II - cumpram a sistemática estabelecida pela Câmara de Medicamentos para utilização do 

crédito presumido, na forma determinada pela Lei nº 10.213, de 27 de março de 2001. (Incluído pela 
Lei nº 10.548, de 13.11.2002) 
§ 1o O crédito presumido a que se refere este artigo será: 

I - determinado mediante a aplicação das alíquotas estabelecidas na alínea a do inciso I do art. 
1o desta Lei sobre a receita bruta decorrente da venda de medicamentos, sujeitas a prescrição 
médica e identificados por tarja vermelha ou preta, relacionados pelo Poder Executivo; (Redação 
dada pela Lei nº 10.865, de 2004) 

II – deduzido do montante devido a título de contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins no 
período em que a pessoa jurídica estiver submetida ao regime especial. 

§ 2º  O crédito presumido somente será concedido na hipótese em que o compromisso de 
ajustamento de conduta ou a sistemática estabelecida pela Câmara de Medicamentos, de que 
tratam, respectivamente, os incisos I e II deste artigo, inclua todos os produtos constantes da relação 
referida no inciso I do § 1º , industrializados ou importados pela pessoa jurídica. (Redação dada pela 
Lei nº 10.548, de 13.11.2002) 

§ 3o É vedada qualquer outra forma de utilização ou compensação do crédito presumido de que 
trata este artigo, bem como sua restituição. 
30 Art. 1º  O regime especial de utilização do crédito presumido da contribuição para os Programas de 
Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/Pasep e da Contribuição 
para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins, previsto nos arts. 3º e 4º da Lei nº 10.147, de 
21 de dezembro de 2000, será concedido às pessoas jurídicas que procedam à industrialização ou à 
importação de medicamentos classificados nas posições 3003 e 3004 da Nomenclatura Comum do 
Mercosul (NCM), sujeitos à prescrição médica, identificados por tarja vermelha ou preta e destinados 
à venda no mercado interno, quando formulados: 

I - como monodrogas, com uma e somente uma das substâncias listadas na Categoria I do 
Anexo a este Decreto; 

II - como associações, nas combinações de substâncias listadas na Categoria II do Anexo a 
este Decreto; 

III - como monodrogas ou como associações destinadas à nutrição parenteral, reposição 
hidroeletrolítica parenteral, expansores do plasma, hemodiálise e diálise peritoneal, das substâncias 
listadas na Categoria III do Anexo a este Decreto. 
Art. 2º  A concessão do regime especial de que trata o artigo anterior depende de habilitação perante 
a Câmara de Medicamentos, criada pelo art. 12 da Lei nº 10.213, de 27 de março de 2001, e a 
Secretaria da Receita Federal. 
31 Texto integral disponível no sítio: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2001/D3803.htm#anexo. Acessado em 16.11.2010. 



Simples, podem segregar da base de cálculo do seu pacote de impostos e 
contribuições o PIS/PASEP e a Cofins estabelecido com base na receita 
bruta proveniente da venda de medicamentos tarja preta e vermelha.  

A redução de impostos autorizada pelo Decreto 6.066/2007 beneficiou 
cerca 300 medicamentos comercializados no Brasil com uma redução de 
11% no preço final cobrado do consumidor. Os remédios beneficiados pela 
isenção do PIS/Cofins concedida pelo governo abrangeu 72 substâncias 
utilizadas pela indústria farmacêutica; valendo notar que a isenção se aplica 
apenas para os medicamentos de uso contínuo e tarjados (tarja vermelha 
ou preta) que contenham uma dessas 72 substâncias como princípio ativo. 
33 

Para que os laboratórios se beneficiem da isenção, eles devem enviar uma 
solicitação com esse fim à Câmara de Regulação do Mercado de 
Medicamentos (CMED), órgão responsável pelo controle de preço de 
medicamentos. Se aprovada, o pedido é encaminhado à Receita Federal, 
que autoriza a isenção de PIS/Cofins para o produto. 

Em 2007, 1.472 substâncias utilizadas na fabricação de medicamentos 
integravam a lista de isenção desses impostos federais, beneficiando quase 
dois terços dos 20 mil medicamentos que tinham seu preço regulado pelo 
governo. Entre os medicamentos que tiveram seu preço reduzido em 11% 
estavam o Sutent (utilizado no tratamento do câncer de rim), Exjade 
(utilizado para reduzir a quantidade de ferro no organismo), Baraclude 
(antiviral para a hepatite B), vacina anti-HPV e Bonviva (supressor de 
reabsorção óssea, usado no tratamento da osteoporose). 

Atualmente, está em tramitação, na Câmara dos Deputados, uma Proposta 
de Emenda a Constituição – PEC n.º 491/2010 de autoria do Deputado Luiz 
Carlos Hauly (PSDB – PR) que propõe a alteração do artigo 150, IV (34), da 
Constituição Federal, para a inclusão de uma alínea35 g, buscando a 
proibição dos estados e municípios de instituírem impostos incidentes sobre 
medicamentos. A PEC propõe ainda a inclusão de uma outra alínea g, 
alterando a redação do artigo 155, § 2º, X (36), da Constituição Federal, de 
forma a isentar os medicamentos da incidência do imposto relativo à 
circulação de mercadorias. 
                                                                                                                                                           
32 Texto integral disponível no sítio: 
http://www.receita.fazenda.gov.br/legislacao/leiscomplementares/2006/leicp123.htm. Acessado em 
16.11.2010. 
33 Notícia disponível no sítio: http://audccon.com.br/noticia.asp?id=1223&ids=28. Acessado em 
16.11.2010. 

34 Seção II Das Limitações ao Poder de Tributar art. 150. Sem prejuízos de outras garantias 
asseguradas ao contribuinte, e vedado a União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 
IV- instituir impostos sobre: (...). 
35 Subdivisão de artigo de lei 

36 Seção IV Dos Impostos dos Estados e do Distrito Federal art. 155. Compete aos Estado e ao 
Distrito Federal instituir impostos sobre, II- operações relativas a circulação de mercadorias e sobre 
prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as 
operações e as prestações se iniciem no exterior Parag. 2. O imposto previsto no inciso II atendera 
ao seguinte X- não incidira (...). 



Individualmente, as famílias que comprometem R$ 89,66 mensais na 
compra de medicamentos (76.4% de sua despesa com saúde), gastam 
quase R$ 30,00 desse montante somente no pagamento de impostos. As 
famílias que comprometem R$ 40,61 (34% de sua despesa com saúde) na 
compra de medicamentos, não chegam a gastar R$ 15,00 no pagamento 
de impostos. Isso demonstra a alta regressividade dos impostos 
incidentes sobre medicamentos, penalizando principalmente as 
famílias dos estratos sociais de renda mais baixa, contribuindo para 
reforçar as características de assimetria do sistema de saúde no 
Brasil. 

 

Gráfico 11 – Arrecadação X Gastos governamentais com 
medicamentos – R$ bilhões 

 

 Fonte: Receita Federal e Ministério da Saúde  

 
PROPOSTA 7: Encaminhamento ao Congresso Nacional de proposta de 
alteração do artigo 150, IV 37, da Constituição Federal, para a inclusão de 
uma alínea g, buscando a proibição dos estados e municípios de instituírem 
impostos incidentes sobre medicamentos (estudar aproveitamento da 
proposta de PEC atual do Deputado Luiz Carlos Hauly (PSDB – PR). 

Resultado líquido esperado: aumento na de R$ 8,1 bi na capacidade de 
compra dos cidadãos. 

                                                        
37 Seção II Das Limitações ao Poder de Tributar art. 150. Sem prejuízos de outras garantias 

asseguradas ao contribuinte, e vedado a União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: IV- 

instituir impostos sobre: (...). 



Observação: Tal proposta pode ser acompanhada da proposta 5 acima 
(referente a criação de fundo voltado ao apoio aos estados na política de 
saúde e medicamento, derivada do fim dos descontos no Imposto de Renda 
devido dos gastos com Planos de Saúde complementares e outras 
despesas medicas). 

É recomendável que essa proposta seja acompanhada de um programa de 
monitoramento de preço. 

 

• ESPAÇO PARA APERFEIÇOAMENTO DA POLÍTICA DE 
CONTROLE DE PREÇO 

O controle de preços de medicamentos no Brasil é exercido pela Câmara 
de Regulação do Mercado de Medicamentos – CMED, cuja secretaria 
executiva é instalada na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa. 
O controle é realizado por dois instrumentos principais: o primeiro, chamado 
de “preço de entrada”, define o preço a ser praticado pelo fabricante e/ou 
importador de um novo produto farmacêutico a ser lançado no mercado. O 
segundo, chamado de “reajustes anuais” define a autorização de reajuste, 
em períodos anuais, a um determinado fator percentual, também para o 
preço praticado pelo fabricante e/ou importador.  

Para a venda no varejo, há o Preço Máximo ao Consumidor, definido com 
base no preço fabricante, mais a estrutura de incidência de tributos em 
cada estado da federação, bem como de tributos federais, em especial a 
incidência de PIS/Cofins. Há categorias de medicamentos, como os isentos 
de prescrição (OTC), que não possuem seus preços controlados, além da 
categoria de medicamentos genéricos, que devem obedecer a um preço, no 
mínimo, 35% menor ao de seu respectivo medicamento de referência.  

Como crítica geral ao modelo de controle de preços de medicamentos do 
Brasil atribui-se características de complexo e não transparente. Idealmente 
modelo de controle de preço de medicamentos no Brasil deveria contemplar 
três bases principais:  

o Preço acessível ao consumidor, e ao mesmo tempo, viável ao 
produtor, qualidade superior que garanta segurança, eficácia e 
eficiência do produto – fator saúde pública. 

o Possibilidade de competição 
o Incentivo à realização de pesquisa e desenvolvimento – P&D no 

país, além de fabricação local de produtos tecnologicamente 
avançados – fator desenvolvimento industrial e tecnológico. 
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O modelo apresentado acima pretende absorver essas três vertentes. Em 
um primeiro plano, os medicamentos são classificados conforme seu uso e 
também quanto as possibilidade de concorrência, sendo alocado assim em 
uma categoria para formação de preço (Controle, Liberdade Monitorada, e 
Liberdade). Em um segundo planos seriam alocados fatores, caso o 
produto tenha sido objeto de P&D no país ou mesmo seja fabricado no país 
(inclusive com índices de nacionalização para compreender também os 
insumos) que seria como “gatilhos” e poderiam realocar o produto para 
outra categoria de preço.  

 

As categorias são definidas como:  

o Controle: Medicamentos cujo preço fábrica e preço máximo ao 
consumidor são definidos pelo governo, de forma transparente e 
coerente; 

o Liberdade Monitorada: Medicamentos sem controle de preços, 
porém com amplo e irrestrito monitoramento por parte do órgão 
regulador, que poderá em situações que julgar haver desequilíbrio 
no mercado, atuar como fixador de preços ao fabricante, ou ao 
consumidor, ou em ambas as esferas.  

o Liberdade: Sem controle nem monitoramento de preços.   
 
 
 
 
 



Controle de Preços de Medicamentos – Experiências Internacionais e 
formas de intervenção 

O uso de mecanismos para o monitoramento e o controle de preços de 
medicamentos é feito em boa parte dos países do mundo, incluindo países 
desenvolvidos e em desenvolvimento. Entretanto, as motivações para tal 
ação, bem como, os instrumentos utilizados possuem diferenciações.  

O controle de preços em si é a forma de ação mais direta por parte do 
Estado, e pode, por vezes, não ser transparente ou não apresentar a 
racionalidade do método de forma completa aos interessados. Diversos são 
os modos de definição dos preços, como por exemplo, a imposição do 
preço de venda, ou mesmo, a definição de um teto para o preço. Esse 
último, por exemplo, é modo utilizado no Canadá, que define um preço 
limite aos medicamentos que sejam protegidos por patentes. Planos de 
saúde e governos estaduais são incentivados a negociar com laboratórios 
para adquirir os produtos abaixo do preço teto estabelecidos.  

Preços de referência: Governos usam preços de venda do mesmo 
medicamento em países selecionados ou os preços de outros 
medicamentos de mesma classe terapêutica para definir o preço local de 
um novo medicamento. Tal mecanismo é de difícil utilização, pois países 
adotam maneiras diferentes de padronizar nomes e especificidades de 
medicamentos. Assim, há o risco de comparem produtos diferentes. Além 
do mais, os diferentes níveis de desenvolvimento econômico e social dos 
países pode ser um fator de distorção para a definição dos preços.  

Alternativamente, países podem utilizar da comparação, no mercado 
doméstico, de medicamentos da mesma classe terapêutica. Nesse caso, 
privilegia-se a opção por gerar concorrência, uma vez que os governos 
justificam que seriam alternativas terapêuticas, e com preços semelhantes, 
à escolha de médicos e pacientes. Esse instrumento é utilizado, por 
exemplo, na Alemanha, Holanda e Nova Zelândia.  

Controle de Lucros: Países podem definir o total de lucro que um 
laboratório farmacêutico pode realizar com a venda de determinados 
produtos, ou mesmo, em determinado período de tempo com a venda de 
medicamentos. Em tal limite sendo ultrapassada, a empresa ressarce o 
Estado, ou aceita conceder, compulsoriamente, descontos no preço de 
venda. Esse método é utilizado no Reino Unido.  

Há também como fator motivador do controle de preços um explícito 
incentivo à colocação no mercado de novos medicamentos. Governos 
determinam uma limitação de volume a ser produzido. Uma vez esse 
volume é superado, as empresas terão que, obrigatoriamente, conceder 
descontos na produção extra. Esse modelo é adotado na França e 
Austrália.  

Outro mecanismo incentivador da produção é a colocação de preços 
mínimos (piso) para medicamentos com patentes recém-expiradas, de 
modo a incentivar a produção local de genéricos.  



 

Controle de Preços na Suíça 

O controle de preços de medicamentos na Suíça é realizado junto ao 
gerenciamento de reembolsos. O preço máximo de reembolso é baseado 
em três fatores: 

1) Preço médio do produto em uma cesta de países (Alemanha, Reino 
Unido, Dinamarca e Holanda). 

2) Valor econômico / terapêutico do medicamento em comparação com 
outros produtos do mesmo grupo terapêutico 

3) Se nenhum dos dois casos acima se aplicar, o preço sugerido pelo 
fabricante será o preço máximo. 

Genéricos são precificados 30% abaixo de sua referência. Os reajustes são 
realizados de forma bienal, e seguem critérios de análise, tais como volume 
comercializado e comparativo de valor econômico / terapêutico. Esse 
sistema cobre 2/3 dos gastos com medicamentos do país.  

O Controle de Preços no Canadá 

O controle de preços de medicamentos no Canadá é feito somente em cima 
dos medicamentos patenteados. Para produto inovador ou que represente 
real ganho terapêutico ou de custo ao paciente, o preço é fixado pela média 
do preço em uma cesta de países (França, Alemanha, Itália, Suécia, Suíça, 
Reino Unido, e Estados Unidos). Para medicamentos não inovadores, o 
preço é baseado nos produtos já existes no mercado interno para a mesma 
indicação terapêutica. O reajuste é pelo IPC local (índice de preços ao 
consumidor).  

O Controle de Preços no Reino Unido 

O controle de preços de medicamentos no Reino Unido é baseado em um 
sistema de limitação de lucros por parte dos laboratórios farmacêuticos. O 
sistema cobre medicamentos de marca (genéricos de marca ou referência). 
As empresas possuem um limite de lucro a ser auferido anualmente com a 
venda desses produtos. O preço de cada produto não é controlado. Ao 
ultrapassar o limite de lucro (que é negociado entre o governo e a 
indústria), a empresa necessita ou conceder descontos ou repassar parte 
do excedente de lucro ao governo. 

 

PROPOSTA 8: Aperfeiçoar a política de controle de preços incorporando 
critérios de competição e qualidade dos produtos e incentivos alinhados 
com os objetivos das políticas acesso, industrial e de inovação. 

Resultados esperados: a) gerar um ambiente favorável à competição no 
setor de medicamentos que viabilize redução de preço e ganhos de 
qualidade; b) gerar incentivos para que produtos de qualidade e baixo preço 



sejam lançados e comercializados no Brasil, e c) gerar incentivos para 
aumento da produção local assim como do desenvolvimento local de novos 
produtos.  

Observação: a política de liberdade monitorada visa ampliar margem de 
ação para as empresas adotarem estratégias competitivas que resultem em 
ganhos em termos de preço, qualidade e inovação, mas garantindo o 
acompanhamento de mecanismos públicos de checagem da convergência 
dessas estratégias com os objetivos fundamentais e de longo prazo da 
política de saúde do país.  

 

CONCLUSÃO  

Esse trabalho visou apresentar sugestões concretas e viáveis para reduzir, 
em um curto espaço de tempo, a lacuna existente hoje no Brasil em relação 
ao acesso da população aos medicamentos de qualidade, atualmente 
estimada em R$ 16 bilhões. 
 
Para tanto, as sugestões foram organizadas em três frentes de ação: a) 
ações relativas ao uso das verbas públicas; b) ações relativas aos planos 
privados na área da saúde e c) ações no campo dos impostos e controle de 
preços. 

A somatória dos impactos dessas medidas pode representar de forma 
direta a ampliação de recursos disponíveis para incrementar a política 
de acesso a medicamentos no Brasil na ordem de R$ 21,6 bilhões. 

Além dos impactos quantitativos, essas propostas visam também 
gerar impactos qualitativos positivos sobre a racionalidade dos 
recursos para saúde e medicamento, redução das assimetrias e 
regressividade de alguns mecanismos tributários existentes, 
favorecendo o aumento da qualidade, da inovação e da produção de 
medicamentos no Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo - 1 

 

� COMENTÁRIOS SOBRE A JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE 

A “judicialização da saúde” tem como fato gerador o entendimento já 
pacificado pela jurisprudência dos tribunais brasileiros, principalmente, a do 
Supremo Tribunal Federal (STF), no sentido de que o direito (social) a 
saúde configura um direito publico subjetivo assegurado a todos os 
cidadãos e que cria entre o Estado e o individuo uma relação jurídica 
obrigacional38. Apoiada na interpretação do artigo 19639, da Constituição 
Federal de 1988, essa jurisprudência já durante alguns anos vem 
determinando a Fazenda Publica (entes federados de todos os níveis) que 
arque (solidariamente) com os custos de medicamentos especialmente os 
de alto custo, na maioria dos casos importados e/ou em fase de testes, 
mesmo que não registrados junto ao órgão brasileiro competente.  

Tal fato contraria a própria racionalidade do sistema nacional de saúde que 
se pauta na medicina baseada em evidencias, ou seja, em critérios que 
permitem diagnosticar doenças e determinar o tratamento correspondente 
com os medicamentos disponíveis e as respectivas doses. Trata-se de 
seguir os Protocolos Clínicos e as Diretrizes Terapêuticas. Esses 
instrumentos, além de privilegiar a alocação eficiente de recursos públicos, 
têm a função de trazer segurança aos pacientes. 

Assim, os entes federados judicialmente obrigados a fornecer 
medicamentos caros e que não constam nas listas daqueles fornecidos 
pelo SUS, acabam por ter que deslocar recursos públicos importantes de 
seus orçamentos para atender essas demandas, na grande maioria das 
vezes demandas individuais. Dados do SIOPS mostram que, somente no 
nível estadual, os gastos com a judicialização da saúde, ainda que em 
queda, chegaram a mais de R$ 50 milhões em 2009, tendo superado os R$ 
200 milhões em 2005 e 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
38 AgR-RE n. 271.286-8/RS – Relator Ministro Celso de Mello. 
39 Art. 196. A saude e direito de todos e dever do Estado, garantido mediante politicas sociais e 
economicas que visem a reducao do risco de doenca e de outros agravos e ao acesso universal 
igualitario as acoes e servicos para sua promocao, protecao e recuperacao. 



Gráfico 1 - Gastos com judicialização (R$) – Despesas Pagas Adm. 
Direta e Indireta dos Estados 

 

Fonte: SIOPS 

Esse cenário desconsidera o fato de que os direitos sociais, tal o direito a 
saúde, são implementados mediante politicas publicas elaboradas no 
interesse de toda a população. Nesse sentido, a judicialização não leva em 
conta o interesse do todo, desarticulando o planejamento orçamentário para 
a saúde dos entes federados. Pior, estudos recentes têm demonstrado que 
a judicialização tem agravado as desigualdades em saúde40.  

Isto porque aqueles que demandam medicamentos e tratamentos via Poder 
Judiciário são, em sua maioria, representados por advogados particulares 
(no estado de Sao Paulo, 74% em 2006), ou seja, detém maior poder 
aquisitivo. Nesse sentido, grande parte das demandas é gerada por 
prescrições vindas de médicos do sistema privado (no estado de Sao 
Paulo, 47% em 2006). Em 2008, o estado de Sao Paulo gastou R$ 400 
milhões para cumprir ordens judiciais que beneficiaram por volta de 35000 
indivíduos; a maioria dessas ordens judiciais determinou a compra de 
medicamentos importados, sem registro no Brasil.41 

Nesse contexto, tendo em vista uma grande quantidade de demandas 
envolvendo medicamentos e tratamentos, o então presidente do STF, 
Ministro Gilmar Ferreira Mendes, no inicio do ano de 2010, resolveu realizar 
a Audiência Publica – Saúde42, chamando a serem ouvidos diversos 
profissionais da área. A audiência teve o intuito de fornecer informações 

                                                        
40 FERRAZ, O.L.M. (2009) The right to health in the courts of brazil: worsening health inequities? 
Health and Human Rights, vol. 11, n. 2, 33-45. Disponível no site: www.hhrjournal.org. Acessado em 
05.10.2010. 

41 Idem, pag. 41. 

42 Informações, relatos e vídeos disponíveis no sitio: 
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verTexto.asp?servico=processoAudienciaPublicaSaude. Acessado 
em 04.10.2010. 



importantes que iriam orientar o julgamento dessas demandas pelo 
Tribunal.  

Em seu primeiro voto apos a Audiência (STA AgR 17543), o Ministro, 
apesar de salientar o fato de que “o reconhecimento dos direitos 
fundamentais tem custos públicos” e que, por isso, e necessária a “adoção 
de critérios distributivos” pelo quais seja dado “a cada um de acordo com a 
sua necessidade” sem, no entanto, “gerar grave lesão a ordem 
administrativa” e sem comprometer o SUS, se pronunciou no sentido de 
que o alto custo de um medicamento, devidamente registrado junto a 
Agencia Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) não seria suficiente para 
impedir seu fornecimento pelo Poder Publico. O Ministro também entendeu 
que a inexistência de Protocolo Terapêutico não pode significar a violação 
do principio da integralidade do sistema. 

Assim, sua decisão evidenciou dois pontos principais: um relativo à 
agilidade de se registrarem novos medicamentos e de se incorporar nova 
tecnologia no Brasil, e outro relativo à atualização dos Protocolos de forma 
a incorporar esses novos medicamentos e tecnologias. Falta um 
mecanismo que racionalize, com critérios (epidemiológicos e econômicos) 
mais claros e uma periodicidade predefinida de realização (de tantos em 
tantos anos)44, esse processo de incorporação de novas tecnologias e 
medicamentos no sistema nacional de saúde. De fato, os Protocolos 
Terapêuticos do SUS não são atualizados ha dez anos. Isso conduz, 
necessariamente, a judicialização. Da mesma forma, os recursos que são 
alocados para atender essas demandas, deixam descobertos outra parte da 
população que também depende de medicamentos, gerando assim mais 
judicialização, em um círculo vicioso. 

Nesse aspecto, o voto do Ministro do Supremo, apesar de controverso, teve 
o intuito de não inviabilizar a realização do direito a saúde em face de 
existência de problemas estruturais do sistema. Por outro lado, a 
importância dessas questões já se fez sentir pelo Poder Legislativo federal: 
atualmente, esta em tramitação45 na Câmara dos Deputados, depois de 
aprovado terminativamente na Comissão de Assuntos Sociais (CAS), sob a 
relatoria do senador Eduardo Azeredo46 (PSDB/MG), e na Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ), sob a relatoria do senador Tasso 
Jereissati47 (PSDB/CE), o Projeto de Lei do Senado (PLS) n. 388/0748, de 

                                                        
43 Voto disponivel integralmente no sitio: 
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/STA175.pdf. Acessado em 04.10.2010. 
44 Ver o esquema frances de reavalicao dos medicamentos de acordo com o Service Medical Rende 
(SMR). 
45 A tramitacao pode ser acompanhada pelo sitio: 
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=81517. Acessado em 
05.10.2010. 
46 Parecer disponível no sitio: http://legis.senado.gov.br/mate-pdf/74688.pdf. Acessado em 
05.10.2010. 
47 Parecer disponível no sitio: http://legis.senado.gov.br/mate-pdf/73896.pdf. Acessado em 
05.10.2010. 
48 Texto integral disponível no sitio: http://www.senado.gov.br/atividade/materia/getPDF.asp?t=77932. 
Acessado em 04.10.2010. 



autoria do senador Flavio Arns (PSDB/PR) que incorporou sugestões do 
PLS n. 219/0749, do então senador Tião Viana (PT/AC). 

O Projeto final visa, em linhas gerais, conciliar o fato de que sejam 
atendidas as demandas por medicamentos especializados pelas vitimas de 
doenças raras e o zelo pelos recursos do SUS, que encontra cada vez mais 
dificuldades para atender as demandas de grande parte da população por 
medicamentos de uso comum, em virtude dos gastos exorbitantes com a 
aquisição de medicamentos experimentais, via imposição judicial. 

O Projeto esclarece que a incorporação ou alteração de medicamento, 
produtos e procedimentos e a constituição ou modificação de protocolo 
clinico ou de diretriz terapêutica são atribuições do Ministério da Saúde, sob 
a assessoria da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias50 
(CITEC, criada pela Portaria MS/GM n. 152/06) no SUS. No que concerne 
aos medicamentos, sua incorporação, exclusão ou alteração será feita 
mediante processo administrativo que devera ser concluído em ate 180 
dias, prorrogável por 90 dias, contados da data do protocolo do pedido. Em 
caso de descumprimento dos prazos, o produto será fornecido ate decisão 
final da Comissão. Cabe ressaltar, que o medicamento em analise não 
poderá ser excluído ou ter sua incorporação negada com base unicamente 
no seu impacto econômico.  

O texto também proíbe o pagamento, ressarcimento ou reembolso de 
medicamento, produto e procedimentos clinico ou cirúrgico experimental, ou 
de uso não autorizado pela ANVISA. Proíbe também o fornecimento, o 
pagamento, o ressarcimento ou o reembolso de medicamento e produto, 
nacional ou importado, sem registro na agência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
49 Texto integral do PLS disponível no sitio: http://legis.senado.gov.br/mate-pdf/9923.pdf. Acessado 
em 04.10.2010. 
50 Departamento de Ciência e Tecnologia, Secretaria de Ciência e Tecnologia e Insumos 
Estratégicos do Ministério da Saúde (2006) Avaliação de tecnologias em saúde: institucionalização 
das ações no ministério da saúde, Rev. Saude Publica 40(4):743-7. Texto disponível no sitio: 
http://www.scielo.br/pdf/rsp/v40n4/29.pdf. Acessado em 05.10.2010. 



Anexo - 2 

 

� NORMAS RELATIVAS AO ABATIMENTO NO CÁLCULO DO IR DE 
DESPESAS COM SAÚDE 

 

De acordo com a Instrução Normativa SRF n.º 15, de 6 de fevereiro de 
2001 as despesas com saúde podem ser abatidas da base de cálculo do 
Imposto de Renda de pessoas físicas, da seguinte forma: 

Art. 43. Na Declaração de Ajuste Anual podem ser deduzidos 

os pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, 

dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, 

terapeutas ocupacionais e hospitais, bem assim as despesas 

com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos 

ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias. 

§ 1º A dedução alcança, também, os pagamentos efetuados a 

empresas domiciliadas no país, destinados a cobertura de 

despesas médicas, odontológicas, de hospitalização e a 

entidades que assegurem direito de atendimento ou 

ressarcimento de despesas da mesma natureza. 

§ 2º A dedução das despesas médicas restringe-se aos 

pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao seu 

próprio tratamento ou a de seus dependentes. 

§ 3º Não se incluem nesta dedução as despesas ressarcidas 

por entidades de qualquer espécie ou cobertas por contrato de 

seguro. 

§ 4º Caso a dedução esteja sujeita a ressarcimento parcial, 

considera-se como dedução apenas o montante não 

ressarcido. 

§ 5º No caso de despesas com aparelhos ortopédicos e 

próteses ortopédicas ou dentárias, exige-se a comprovação 

com receituário médico ou odontológico e nota fiscal em nome 

do beneficiário. 

§ 6º Não podem ser deduzidos os pagamentos que 

caracterizem investimentos em empresas, tais como títulos 

patrimoniais, quotas ou ações, mesmo que estes assegurem 



aos adquirentes o direito à assistência médica, odontológica 

ou hospitalar. 

§ 7º Consideram-se aparelhos ortopédicos e próteses 

ortopédicas: 

I - pernas e braços mecânicos; 
II - cadeiras de rodas; 
III - andadores ortopédicos; 
IV - palmilhas ou calçados ortopédicos; 
V - qualquer outro aparelho ortopédico destinado à correção 
de desvio de coluna ou defeitos dos membros ou das 
articulações. 

Art. 44. Consideram-se despesas médicas ou de 

hospitalização as despesas de instrução com portador de 

deficiência física ou mental, condicionadas, cumulativamente 

à: 

I - existência de laudo médico, atestando o estado de 

deficiência; 

II - comprovação de que a despesa foi efetuada em entidades 

destinadas a deficientes físicos ou mentais. 

Art. 45. As despesas de internação em estabelecimento 

geriátrico somente são dedutíveis a título de hospitalização se 

o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos 

termos da legislação específica. 

Art. 46. A dedução a título de despesas médicas é 

condicionada a que os pagamentos sejam especificados e 

comprovados com documentos originais que indiquem nome, 

endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas 

Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica 

(CNPJ) de quem os recebeu, podendo, na falta de 

documentação, a comprovação ser feita com a indicação do 

cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento. 

Art. 47. São admitidos os pagamentos realizados no exterior, 

convertidos em reais conforme o disposto no § 2º do art. 23. 

Art. 48. A despesa médica paga pelo alimentante, em nome 

do alimentando, em razão de decisão judicial ou acordo 

homologado judicialmente, pode ser por aquele deduzida na 

Declaração de Ajuste Anual. 



Anexo - 3 

 

O controle de preços de medicamentos no Brasil é exercido pela Câmara 
de Regulação do Mercado de Medicamentos – CMED, cuja secretaria 
executiva é instalada na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – 
ANVISA. O controle é realizado por dois instrumentos principais: o primeiro, 
chamado de “preço de entrada”, define o preço a ser praticado pelo 
fabricante e/ou importador de um novo produto farmacêutico a ser lançado 
no mercado. O segundo, chamado de “reajustes anuais” define a 
autorização de reajuste, em períodos anuais, a um determinado fator 
percentual, também para o preço praticado pelo fabricante e/ou importador.  
Como crítica geral ao modelo de controle de preços de medicamentos do 
Brasil atribui-se características de complexo e não transparente. 

Preço de Entrada 

• Produtos Novos: 
Categoria I – Produto novo, com molécula protegida por patente, e que 
traga ganhos: A) maior eficácia em relação aos existentes na mesma 
classe terapêutica; B) mesma eficácia, com menores efeitos adversos; e C) 
mesma eficácia, com redução do custo global do tratamento.  
Preço: Preço Fábrica (PF) não poderá ser superior ao menor PF da cesta 
de países (Austrália, Canadá, Espanha, EUA, França, Grécia, Itália, Nova 
Zelândia e Portugal).  
 
Categoria II – Produtos novos, que não se enquadrem na categoria I 
Preço: PF será baseada no custo do tratamento de medicamentos da 
mesma indicação terapêutica, não podendo ser maior que o menor PF da 
cesta de países. 
 

• Novas apresentações farmacêuticas: 
Categoria III – Nova apresentação de medicamento já comercializado pela 
empresa 
Preço: PF < que média aritmética dos preços das apresentações dos 
medicamentos com mesma concentração e forma farmacêutica, já 
comercializados pela empresa. Não poderá ser superior ao medicamento 
de referência.  
Categoria IV – Nova apresentação de medicamento que: A) Medicamentos 
que seja novo na lista da empresa; e B) Medicamentos já comercializados 
pela empresa, em nova forma farmacêutica. 
Preço: PF < que preço médio das apresentações com mesmo API, mesma 
concentração e mesma forma farmacêutica. Não poderá ser superior ao 
medicamento de referência.  
Categoria V – A) Nova forma farmacêutica no país; e B) Nova associação 
de princípios ativos já existentes no país. 
Preço: Nova forma farmacêutica no país: PF menor que menor PF da cesta 
de países; Novas Associações: baseado no custo de tratamento com 



medicamentos para mesma indicação terapêutica, não podendo ser maior 
que menor PF da cesta de países. 
Categoria VI – Genéricos 
Preço: PF não poderá ser superior a 65% do PF do medicamento de 
referência.  

 

Reajustes Anuais 

Fórmula de reajuste:  

Reajuste = IPCA – Fator Produtividade + Fator Entre Setores + Fator Intra-
setor 

Fator de Produtividade: Estimativas de ganhos prospectivos de 
produtividade da indústria farmacêutica – Expresso em percentual 

Fator Entre Setores: variação dos custos do insumo, desde que não 
computadas no IPCA. Expresso em percentual 

Fator Intra-setor: Baseado no poder de mercado do fabricante (competição, 
assimetria de informação e barreiras de entrada).  

 - Poder de Mercado: 

 Nível 1 – Faturamento dos genéricos >= 20% - Utiliza o total do fator 
para reajuste 

 Nível 2 – Faturamento dos genéricos entre 15% e 20% - Utiliza 
parcialmente o fator 

 Nível 3 – Faturamento dos genéricos < 15% - Fator = 0 (não utiliza 
fator) 

 
Esse trabalho visa apresentar sugestões concretas e viáveis para reduzir, 
em um curto espaço de tempo, a lacuna existente hoje no Brasil em relação 
ao acesso da população aos medicamentos de qualidade. Essa lacuna 
atualmente é estimada na ordem de R$ 16 bilhões, concentrado em cerca 
de 128 milhões de brasileiros – com renda familiar de até seis salários 
mínimos (R$ 2.490) –, com acesso insuficiente a medicamentos.  
 
O pressuposto desse estudo é que gastos corretos e equilibrados em 
medicamentos – tanto preventivos como relacionados a tratamentos – são 
importantes fontes de racionalização dos gastos com internações, redução 
das complicações e agravamento de doenças, e favorecem o aumento da 
vida útil e produtiva dos cidadãos. 
 
Para tanto, esse trabalho sinaliza três frentes de ação que, somadas, 
resultam na disponibilização de recursos necessários para esse fim, 
cobrindo o referido gap de recursos (RS 16 bilhões) São elas: a) ações 



relativas ao uso das verbas públicas; b) ações relativas aos planos privados 
na área da saúde e c) ações no campo dos impostos e controle de preços. 

O cálculo da lacuna no acesso a medicamentos no Brasil está baseado no 
exercício de projeção do consumo de medicamentos atual da classe C 
(famílias com renda mensal de 6 a 10 salários mínimos)– gastos já 
considerados baixos – para as classes D e E, respectivamente, famílias 
com renda mensal de 2 a 6 e até 2 salários mínimos. Tendo a classe C 
como padrão, observa-se que o gasto médio é de R$ 30,47. Tal gasto 
consiste na somatória dos gastos do governo aos gastos privados. 

Gráfico 1 - Gasto público e privado mensal per capita com medicamentos – Fonte 
pagadora, por renda 

 
 
Fonte: IBGE, Ministério da Saúde e BCG – Elaboração: Prospectiva Consultoria 
SM = Salário Mínimo (2008/2009) 
 
Como pode ser notado no gráfico, ao se projetar tal padrão para a classe D, 
esta (89,3 milhões de pessoas – representada pela segunda e terceira 
coluna da esquerda para a direita) precisaria incrementar seus gastos 
mensais com medicamento em R$ 8,03 per capita; o mesmo ocorreria com 
a classe E (38,3 milhões de pessoas – representada na primeira coluna da 
esquerda para a direita), que necessitaria acrescentar R$16,37 aos gastos 
mensais com medicamentos per capita. Multiplicando os gaps per capita de 
cada classe com o número de pessoas pertencentes a elas, obtém-se o 
valor de R$ 16 bilhões ao ano, tomando como referência o ano de 
referência 2008. 
 

 
 

 

 

 

 

Lacuna de acesso a medicamentos 
para população com menos de 
 6 SM = R$ 16 bilhões/ anoR$ 16 bilhões/ anoR$ 16 bilhões/ anoR$ 16 bilhões/ ano 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Interfarma – Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa se isenta de quaisquer 
dados e opiniões aqui publicados. Os dados apresentados são de inteira responsabilidade 
do(s) autor(es).  
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