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RESUMO 

 

O trabalho abordou a regulação econômica de preços praticada no Brasil pela Câmara de 

Regulação de Medicamentos (CMED) e seus impactos nas aquisições de medicamentos do 

Estado de Minas Gerais. Para atingir esse objetivo, a pesquisa traçou uma comparação entre 

os preços de medicamentos adquiridos pelo Estado, preços de licitações registrados no Banco 

de Preços em Saúde (BPS) do Ministério da Saúde e os preços-teto definidos pela CMED. A 

partir dos dados auferidos, conclui-se que o efeito sobre as compras públicas de Minas Gerais 

depende do grau de concorrência do medicamento em questão. Medicamentos que pertencem 

às classes terapêuticas concorrenciais apresentam forte descolamento entre preços praticados 

e preços regulados, o que evidencia a ineficácia da CMED para este grupo, já que a 

determinação dos preços é feita pelas leis de oferta e procura. Nos casos de classes 

terapêuticas com um, ou poucos ofertantes, os valores praticados são muito próximos, ou 

iguais, ao preço-teto, e muito acima do que é praticado em outros países. A partir daí, foram 

feitos estudos que indicaram ser a própria CMED a responsável por essas distorções. Algumas 

medidas e critérios adotados pela CMED têm se mostrado inadequados e tornado a regulação 

de preços da CMED falha e prejudicial em alguns aspectos. Estudos dessa natureza são 

importantes porque servem de subsídio para propor mudanças e melhorias no marco 

regulatório brasileiro, que impactam não somente as aquisições de medicamentos de grande 

monta feitas por instituições públicas e privadas, mas principalmente os cidadãos como 

consumidores finais. 

 

Palavras chave: regulação de preços; indústria farmacêutica; medicamentos; assistência 

farmacêutica. 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

This monographic work aims to evaluate the impact of economic regulation of prices 

performed by the “Câmara de Regulação de Medicamentos” (CMED) in Brazil on public 

biddings of medicines in the State of Minas Gerais. In order to achieve this goal, the survey 

made a comparison between the prices of medicines purchased by Minas Gerais, prices 

recorded in the “Banco de Preços em Saúde” (BPS) of the Ministry of Health, and the ceiling 

prices defined by CMED. Based on this price comparison, several analyzes were made in 

order to understand the effects of the CMED list on purchases of the State, considering that 

the behavior of market prices in relation to CMED's price limits varies considerably. For 

drugs which belong to competitive therapeutical classes, the difference among prices is so 

significant that the effectiveness and the reason for such regulation could be questioned, since 

the determination of prices is made by market forces. In cases of new drugs, with one or a few 

suppliers, the values practiced are very close, or equal, to the price ceiling.  Further analyses 

indicated that these distortions are caused by failures and shortcomings in the CMED 

regulatory model. The impact of these failures on public biddings of pharmaceuticals in 

Minas Gerais depends on the level of competition seen in specific drug markets. Drugs of 

competitive markets have their prices set by market forces and, on the other hand, 

monopolized or oligopolized drugs get more expensive by the possibility that the CMED 

regulation gives. Studies of this nature are important because they serve as a subsidy to 

propose changes and improvements in the Brazilian regulatory model, which impacts not only 

in large acquisitions of medicines made by public and private institutions, but also citizens as 

final consumers. 

 

Keywords: price regulation; pharmaceutical industry; medicines; pharmaceutical care. 
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1.  INTRODUÇÃO 

 

 Este capítulo introdutório traça um histórico da regulação 

governamental sobre o mercado brasileiro de fármacos1, desde o seu início, no século XIX, 

até o momento atual, e o papel regulatório que a Câmara de Regulação do Mercado de 

Medicamentos (CMED) exerce, bem como alguns conceitos econômicos importantes para se 

entender o mercado farmacêutico. Essa introdução também apresenta os objetivos que essa 

pesquisa se propõe a cumprir, uma breve explanação a respeito da importância de se estudar o 

tema e sua relação com os objetivos sociais de se garantir à população o acesso aos 

medicamentos2. 

 

1.1 Histórico 

 

A intervenção governamental nos preços de medicamentos é antiga no Brasil e seu 

primeiro episódio data de 1808. Com a vinda da Coroa Portuguesa, adotou-se no Brasil a 

legislação lusitana de fiscalização da produção e circulação de medicamentos, assim como o 

tabelamento de preços (MIZIARA, 2013; ROMANO, 2005). 

 

No ano de 1939, durante o governo de Getúlio Vargas, foram criadas a 

Comissão do Abastecimento e a Comissão de Defesa da Economia Nacional, órgãos 

incumbidos de coordenar o abastecimento de produtos, incluindo remédios, e controlar seus 

preços. Naquele período havia um grande risco de desabastecimento, que de fato ocorreu, de 

produtos importados, em virtude da Segunda Guerra Mundial (ROMANO, 2005). 

 

Em 1951, dando seguimento às políticas de combate ao desabastecimento e à 

inflação, Vargas, em seu segundo governo, criou a Comissão Federal de Abastecimento e 

                                                
1 Esta pesquisa, por não se tratar de uma pesquisa da área farmacêutica, adota os termos: 

medicamentos, drogas, fármacos e princípios ativos como significados para descrever o mesmo 

conceito. 

 

2 Substância ou associação de substâncias que possuem propriedades curativas ou preventivas de 

doenças. Os medicamentos abordados nessa pesquisa se dividem em: medicamentos de referência, que 

são os primeiros medicamentos de seu tipo a serem registrados no país; medicamentos genéricos, são 
aqueles iguais aos de referência e são lançados no mercado após o fim da patente dos mesmos e os 

similares, que contêm as mesmas substancias dos demais, porém diferem em tamanho, forma, 

validade, embalagem, rotulagem, dentre outros aspectos. 
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Preços (COFAP), com poderes para intervir na fixação de preços e no controle do 

abastecimento. Também foi promulgada uma lei que tornou crime o descumprimento dos 

preços estipulados pela COFAP em suas tabelas oficiais de preços, incluindo medicamentos 

(MIZIARA, 2013; ROMANO, 2005). 

 

Posteriormente, em 1962 a COFAP foi substituída pela Superintendência 

Nacional de Abastecimento (SUNAB) com as mesmas atribuições de sua predecessora. Essas 

iniciativas para combater o desabastecimento e a inflação que assolavam o Brasil, no entanto, 

se mostraram infrutíferas. Em 1967 foi criada a Comissão Nacional para a Estabilização de 

Preços (CONEP) com o papel de aprovar previamente os aumentos de preços dos produtos 

industriais (MIZIARA, 2013; ROMANO, 2005; LOPES, 2000). 

 

No final da década de 1960 houve mais uma tentativa de controle de preços 

pelo Governo Militar, o Conselho Interministerial de Preços (CIP), com atribuições 

semelhantes às da SUNAB, porém com um olhar mais criterioso e detalhado sobre os custos 

dos produtores e a composição dos preços.  

 

Nos anos 70 a Central de Medicamentos (CEME), criada pelo regime militar 

com desígnio de prestar assistência farmacêutica à população de baixa renda, enfrentou 

diversas vezes problemas para adquirir os medicamentos devido à falta de oferta. Os 

laboratórios farmacêuticos responsabilizavam o controle de preços imposto pelo CIP, que 

inviabilizava a comercialização e suprimia as margens de lucro.  

 

Os laboratórios farmacêuticos, para driblar o controle de preços, passaram a 

adotar práticas como: “maquiagem” de produtos; uso de matérias-primas e embalagens 

inferiores; cobrança de ágio; venda casada e até aumentos com autorizações falsificadas do 

CIP. Na impossibilidade de adotar alguma dessas medidas, ocorria o desabastecimento de 

remédios (LOPES, 2000; SILVA, 2006). 

 

De uma maneira geral, as sucessivas políticas de controle, congelamento e 

tabelamento de preços adotadas até então provocaram tantas distorções nos preços, que 

surtiram o efeito oposto ao desejado (GODOY, 2004). 
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Ao longo dos anos 90, com a redemocratização, a reforma do Estado, a 

abertura do mercado e a obtenção de maior estabilidade econômica, passou-se a adotar uma 

política econômica menos intervencionista e os preços de remédios passaram a ser definidos 

primordialmente pelo mercado, apesar de em certos momentos essa desregulação ter sido 

interrompida pela intervenção estatal (LOPES, 2000). 

 

No fim de 1991, houve uma flexibilização do congelamento de preços de 

medicamentos, somente os de uso-contínuo eram regulados, e entre 1992 e 1994, os preços de 

medicamentos estiveram totalmente livres da regulação do Estado (ROMANO, 2005).  

 

De 1994 a 1996, foram estabelecidos acordos entre o governo e as indústrias 

farmacêuticas para que, semestralmente, fossem determinados novos reajustes de preços, 

ficando a cargo da Secretaria de Acompanhamento Econômico (SEAE) ajustar as informações 

das indústrias sobre os aumentos de preços (MIZIARA, 2013). A partir de 1997, a SEAE 

passou a regular somente os aumentos de preços de medicamentos sujeitos à prescrição 

médica e em 1999, por conta da crise cambial, foi autorizado que as indústrias farmacêuticas 

repassassem a variação do câmbio aos preços de medicamentos, o que provocou aumentos 

significativos (ROMANO, 2005). Por fim, a SEAE perdeu sua atribuição de reguladora de 

preços de medicamentos e o mercado farmacêutico passou a atuar livremente (GODOY, 

2004). 

 

No final da década de 90 verificou-se um aumento de preços de medicamentos 

muito superior à inflação do período, ainda que tenha havido queda nos custos das matérias 

primas e insumos (BRASIL, 2012). Esse aumento sem precedentes, somado às denúncias 

veiculadas pela mídia de cartéis, propaganda enganosa e falsificação de vários tipos de 

remédios (que ocasionaram inclusive mortes) levou o Congresso Nacional a instaurar uma 

Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), que durou de novembro de 1999 até maio de 2000, 

para investigar o caso.  

 

A CPI, que ficou conhecida como “CPI dos medicamentos” tinha o propósito 

de investigar se estava ocorrendo abuso de poder econômico por parte da indústria 

farmacêutica, além de outros delitos (falsificação de medicamentos, de materiais hospitalares 

e insumos de laboratórios) com grave repercussão para os serviços de atendimento à saúde em 

todo Brasil (GODOY, 2004). Em seu relatório final a CPI manifestou-se favorável a uma 
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maior intervenção e monitoramento sobre a venda de remédios para garantir o acesso pela 

população, uma vez que se tratava de um mercado cheio de falhas e imperfeições e que, se 

deixado atuar livremente, não promoveria o bem-estar econômico e social, como de fato foi 

constatado no final dos anos 90 (LOPES, 2000).  

 

1.2 Marco Regulatório atual 

 

Para responder às demandas identificadas pela “CPI dos medicamentos” de 

controle sobre os preços de medicamentos, o Governo Federal adotou uma postura mais 

favorável à criação de um novo marco regulatório para o mercado farmacêutico, capaz de 

promover maior concorrência e competitividade. 

 

São objetos da regulação econômica as fusões, aquisições, entradas e saídas de 

empresas de um determinado mercado, a qualidade e os preços dos seus produtos e serviços. 

Segundo o Grupo de Trabalho de Regulação do Setor Farmacêutico, criado pelo Governo 

Federal, em 2000, seria ineficiente focalizar a regulação no controle de fusões e aquisições do 

setor, pois isso não impediria o abuso de preços já que os medicamentos são bens de demanda 

inelástica, com ofertantes monopolistas ou oligopolistas, e isso dá aos laboratórios grande 

capacidade de impor preços aos consumidores, fenômeno que é conhecido como abuso de 

poder de mercado.  

 

Nesse ponto é importante esclarecer esses dois conceitos econômicos, 

relacionados entre si, muito relevantes quando se discorre sobre mercado farmacêutico: 

demanda inelástica e poder de mercado.  

 

Demanda inelástica é uma característica de alguns bens cujo nível de consumo 

varia muito pouco quando ocorrem variações em seus preços ou na renda de seus 

consumidores. Com medicamentos isso ocorre porque os consumidores em busca de um 

tratamento de saúde por via medicamentosa, usualmente prescrito por um médico, não 

conseguem com facilidade encontrar um produto que substitua os medicamentos com o 

mesmo grau de efetividade, portanto eles se tornam reféns do preço dos remédios (MIZIARA, 

2013), e têm que arcar com seus custos independentemente de aumentos nos preços ou de 

quedas nos seus níveis de renda. Bens com essas características conferem a seus ofertantes 

poder de mercado para imporem preços altos aos consumidores, ou seja, poder de mercado é a 
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capacidade que um agente econômico tem de impor seus preços, acima daqueles que 

prevaleceriam em um regime de mercado concorrencial, aos demais agentes. Mercados onde 

esse fenômeno ocorre são chamados de monopólios (uma única empresa detém poder de 

mercado) ou oligopólios (poucas empresas detêm poder de mercado), dependendo do seu grau 

de concentração.  

 

Numa análise superficial sobre o mercado farmacêutico, analisando a 

participação das maiores empresas no faturamento total do setor, pode concluir-se 

erroneamente, que não se trata de um mercado concentrado3; contudo, para classificar o grau 

de concentração do mercado de medicamentos devemos considerar as classes terapêuticas e 

não a participação de cada empresa no mercado como um todo, já que o mercado como um 

todo engloba todos os tipos de medicamentos (ROSENBERG, 2010).  

 

Classe terapêutica é um conjunto de medicamentos que possuem uma mesma 

atuação medicamentosa ou finalidade; em outras palavras, visam combater uma mesma 

doença ou condição de saúde. Portanto, possuem certo grau de substituibilidade e 

concorrência entre si, contudo a definição das classes terapêuticas não deve partir de critérios 

rígidos e fechados. Definir um mercado relevante, onde os medicamentos podem ser 

substituídos entre si e onde há certo nível de competitividade, é muito difícil devido à grande 

complexidade que os problemas de saúde podem assumir e a grande variedade de princípios 

ativos, suas especificidades e finalidades (BRASIL, 2012) Quando um paciente recorre ao 

mercado farmacêutico para adquirir uma vitamina, não encontrará muitas opções além das 

que oferece o laboratório Roche, o mesmo vale para o mercado de colírios, que é dominado 

pela Alcon, ou de anticoncepcionais, dominado pela Schering-Plough. Quando se está em 

busca de um medicamento, é necessário que este tenha as propriedades específicas para 

combater a moléstia em questão e, portanto, não pode ser substituído por outra droga com 

outras propriedades.  

 

Há que se ressaltar que esta concentração de mercado dentro de cada classe 

terapêutica ocorre devido à presença da lei de patentes. A lei de patentes é um instrumento 

jurídico que dá direitos de exclusividade, por um tempo determinado, a uma empresa criadora 

                                                
3 As dez maiores empresas do ramo detêm uma fatia de aproximadamente 37% do mercado mundial, 
ao passo que as vinte maiores representam 54,5% do faturamento, segundo pesquisa da IMS Health de 

2015. Disponível em: https://www.interfarma.org.br/guia/guia_2016/dados_de_mercado. Acessado em 

11/05/2017.  
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de um novo medicamento na produção do mesmo, para que ela possa recuperar o montante 

dispendido em pesquisa e desenvolvimento. Por ter essa legislação de proteção da propriedade 

intelectual, monopólios e oligopólios ocorrem com regularidade e de forma legalizada no 

mercado de medicamentos, principalmente quando se avalia dentro de cada classe terapêutica.  

 

Pode-se afirmar, portanto, que as empresas do setor farmacêutico já possuem 

tanto poder, auferido pela lei de patentes e pela demanda inelástica dos medicamentos, que 

não necessitam de se associar, na forma de cartéis, fusões ou aquisições para conseguirem 

abusar do seu poder econômico.  

 

Dessa forma, os reguladores brasileiros concluíram que deveria haver um 

controle focado somente sobre os preços dos medicamentos, além é claro das especificações 

técnicas (qualidade) quanto à produção, transporte, armazenagem, dispensação e consumo dos 

remédios.  

 

É importante ressaltar também o papel que a política de genéricos, instituída 

por meio da Lei 9.787 de 1999, exerce no mercado de medicamentos. Com sua adoção, os 

preços dos medicamentos caíram significativamente devido à concorrência entre 

medicamento de marca e genérico. Esta política recebe amplo apoio da Organização Mundial 

de Saúde (OMS), já que possibilita o aumento do acesso a medicamentos (GODOY, 2004). 

Sua concepção está baseada na ideia de que, uma vez expirado o período patentário, a 

introdução de novos produtos, sem marca, deve contribuir para o aumento da concorrência e 

para redução de eventuais assimetrias de informação4 existentes no mercado farmacêutico. 

Por essas razões, o incentivo ao genérico é considerado como uma das formas5 de controle 

indireto de preços. 

 

                                                
4 Nessa situação, a assimetria de informação é reduzida na medida em que o paciente toma 
conhecimento de que o genérico possui a mesma eficácia e segurança que a droga de referência. 

 
5 Os sistemas de saúde, tanto públicos quanto privados, podem ser considerados como instrumentos de 
controle de preços indiretos, pois são agentes financiadores capazes de exercer grande influência na 

formação dos preços dos medicamentos. Além de contarem com grande poder de barganha nas 

negociações para aquisição de medicamentos, eles também podem adotar diversos mecanismos para 

conter o aumento de preços. Para mais informações consulte Godoy (2004). Contudo, o financiamento 
por parte dos seguros saúde pode provocar um sobre-consumo de medicamentos, pois o consumidor 

não tem incentivos financeiros para racionalizar seu consumo de medicamentos, passando a não se 

preocupar nem com o preço, nem com a quantidade consumida. 
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No ano de 2001 foi criada a Câmara de Medicamentos (CAMED), órgão 

previsto para funcionar por tempo determinado, vinculado à Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (ANVISA), cujo dever era regular e monitorar o mercado de fármacos para 

estabilizar seus preços. 

 

A CAMED adotou uma Fórmula Paramétrica de Reajuste de Preços e dividiu 

as companhias farmacêuticas em dois grandes grupos: as que realizaram ajuste médio maior 

que 4,4% (entre novembro de 1999 e outubro de 2001) e as que realizaram um reajuste 

inferior a 4,4%. As empresas que reajustaram seus preços em índices inferiores a 4,4% 

ficaram liberadas para fazerem novos reajustes até um teto de 4,4% e aquelas que praticaram 

reajustes maiores que 4,4% não foram liberadas para reajustar novamente seus preços 

(TEIXEIRA, 2006). 

 

A CAMED estabeleceu também que remédios desenvolvidos a partir de então 

passariam por uma regulação de preço-teto antes de entrarem no mercado, levando-se em 

consideração a média dos preços dos medicamentos similares utilizados nas mesmas 

indicações terapêuticas (TEIXEIRA, 2006). A CAMED também desenvolveu diversas ações 

em conjunto com os Programas Estaduais de Proteção ao Consumidor (PROCON’s) para 

fiscalizar, denunciar, coibir e multar condutas ilegais no mercado farmacêutico (ROMANO, 

2005). 

 

Em 2003 a CAMED foi extinta, dando lugar à Câmara de Regulação do 

Mercado de Medicamentos (CMED), que existe até os dias de hoje. Sua regulação é regida 

pela Política Nacional de Promoção à Saúde do Ministério da Saúde (PNS) e seus 

desdobramentos incluem a Política Nacional de Medicamentos (PNM) e a Política Nacional 

de Assistência Farmacêutica (PNAF) (MIZIARA, 2013; OLIVEIRA, 2015; ROMANO, 

2005). 

 

A CMED é um órgão interministerial, vinculado à ANVISA, criado pela lei 

10.742/03, com intuito de estimular a oferta de medicamentos e a competitividade do setor. 

Sua atribuição é: 

[...] adoção, implementação e coordenação de atividades relativas à 
regulação econômica do mercado de medicamentos, voltados a promover a 

assistência farmacêutica à população, por meio de mecanismos que 
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estimulem a oferta de medicamentos e a competitividade do setor (Lei 

no10.742, de 6 de outubro de 2003). 

 

Compete à CMED definir diretrizes e procedimentos relacionados à regulação 

econômica do mercado farmacêutico; decidir por inclusão ou exclusão de produtos 

farmacêuticos da incidência dos critérios de preço-teto; sugerir a adoção, pelos órgãos 

competentes, de diretrizes e procedimentos voltados à implementação da política de acesso a 

medicamentos; opinar sobre regulamentações que envolvam tributação de medicamentos; 

assegurar que qualquer mudança da carga tributária seja efetivamente repassada aos preços; 

monitorar o mercado de medicamentos ao requisitar informações6 sobre produção, insumos, 

matérias-primas, vendas e quaisquer outros dados relevantes, e precipuamente aprovar o preço 

de entrada dos medicamentos alopáticos7  no mercado brasileiro e divulgar mensalmente8 a 

lista de reajuste de preços dos medicamentos com seus respectivos preços máximos 

atualizados. Esse reajuste, no modelo de price-cap9, é baseado no índice IPCA (Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo), em um fator de produtividade e em um fator de ajuste de 

preços relativos intra-setor e entre setores (MIZIARA, 2013).  

 

 

 

 

                                                
6 Essas informações são coletadas pelos Relatórios de Comercialização Anuais, relatórios preenchidos 

pelas empresas farmacêuticas na plataforma web do Sistema de Acompanhamento do Mercado de 

Medicamentos (SAMMED) com informações econômicas, como unidades vendidas, faturamento, 
preços de varejo (preço fábrica) e de atacado (preço máximo ao consumidor), dentre outras. 

 
7 Medicamentos produzidos industrialmente através de compostos químicos e biológicos, que vão 
produzir no organismo do paciente, reação contrária aos sintomas que ele apresenta, a fim de diminuí-

los ou neutralizá-los. 

 
8 Até o final de 2016 a atualização de preços da CMED era feita anualmente, todo dia 31 de março a 
CMED lançava sua nova lista de preços-teto com validade até 31 de março do ano seguinte. Contudo a 

Medida Provisória nº754, que não foi aprovada pelo Congresso e durou até 31/05/2017, permitiu 

alterações excepcionais nos preços mensalmente, e não apenas no final de março. O intuito do 
Governo Federal com essa medida foi de possibilitar reajustes mais ágeis para medicamentos com os 

preços tidos como “defasados” e por exemplo: estimular a produção dos mesmos e evitar o 

desabastecimento ou garantir que isenções e reduções fiscais sejam rapidamente repassadas para os 
preços finais dos medicamentos.  

 
9 O price-cap é um mecanismo de fixação de preços, composto por: uma regra de reajuste por índice 

público de preços, acompanhada de previsão de redução de custos por aumento de produtividade, com 
o objetivo de estimular a busca de aumento de eficiência econômica. A regulação de preço-teto é 

prospectiva, isto é, o custo histórico da firma não é usado com base para a determinação dos preços 

futuros (TEIXEIRA, 2006). 
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1.3 Justificativa 

 

No campo da saúde, a regulação exerce uma função mediadora entre os 

objetivos de vigilância sanitária e os interesses econômicos, ou seja, vigilância sanitária 

constitui uma instancia social de mediação entre a produção de bens e serviços e a saúde da 

população. O tipo de regulação adotado pela CMED possui um caráter social e redistributivo, 

pois busca com sua estratégia de controle de preços limitar os lucros da indústria em benefício 

da população, e assegurar o acesso da mesma aos remédios (MIZIARA, 2013; VIEIRA, 

2013). 

 

Como parte da Política Nacional de Saúde, a regulação de medicamentos 

apresenta características de uma política intersetorial: implica em diálogo e negociação do 

setor da saúde com outros setores do aparelho do Estado, como o Ministério de Ciência e 

Tecnologia, Ministério da Indústria e Comércio, os ministérios da área econômica, e com 

outros atores, como a indústria farmacêutica, o poder legislativo, as entidades de profissionais 

de saúde e outras da sociedade civil, bem como organizações internacionais.  

 

A PNS, PNM, PNAF e demais políticas públicas para a área da saúde são 

desdobramentos da Constituição Federal de 1988, que reconheceu a saúde como um direito 

social fundamental para se garantir a dignidade da pessoa humana e deu ao Estado a 

responsabilidade de promover o acesso à saúde a todos que necessitarem. Para garantir esse 

direito à população foi criado um sistema público de saúde, por meio da Lei 8.080/90 - Lei 

Orgânica da Saúde.   

 

O Sistema Único de Saúde (SUS) brasileiro foi planejado para abranger todas 

as complexidades de atendimento à saúde e garantir o acesso integral, universal e gratuito. 

Contudo continua sendo um enorme desafio concretizar por completo um sistema de tal porte, 

capaz de efetivar o direito fundamental à saúde a todos, tendo em vista as mais diversas 

demandas na área e pelo fato da saúde ser significativamente dispendiosa. Fato é que o 

montante de recursos públicos destinados à área da saúde, pelo Estado, é limitado e 

incompatível com tamanha demanda abrangida pelo SUS, principalmente quando falamos de 

um país de dimensões continentais e com tanta desigualdade social como o Brasil. Por isso, 

nestas circunstâncias, ocorrem omissões na prestação desse direito fundamental por parte do 

Estado. 
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Dentre os serviços de prestação de saúde, a assistência farmacêutica é tida 

como uma das principais formas de garantir o acesso à saúde, visto que a provisão de 

remédios é em diversas vezes a única estratégia terapêutica possível para a recuperação de um 

paciente (MIZIARA, 2013). 

 

A esse respeito, a Organização Mundial da Saúde (OMS) assinala: 

Ainda que os produtos farmacêuticos, por si só, não sejam suficientes para 
proporcionar uma atenção à saúde adequada, em verdade desempenham uma 

importante função na proteção, conservação e recuperação da saúde dos 

cidadãos [...]. Se reconhece, com toda generalidade, que os medicamentos 

devem considerar-se como ferramentas essenciais para a assistência à saúde 
e para a melhoria da qualidade de vida... (OMS, 1978: 5). 

 

Examinar a regulação de preços praticada no mercado de medicamentos é de 

suma importância, especialmente em países como o Brasil, onde a questão dos preços tem um 

peso muito grande no orçamento dos governos e também das famílias, que se deparam com 

poucos ofertantes com grande poder de mercado. 

 

Diversas razões contribuem para os preços elevados de medicamentos no 

Brasil:  

 A indústria farmacêutica gasta grandes valores em Pesquisa & 

Desenvolvimento para criar novos remédios e busca recuperar esse 

investimento no período de duração da patente (reserva de mercado) 

estabelecendo assim um preço de monopólio (ANGELL, 2004; MIZIARA, 

2013); 

 Demanda inelástica frente a variações de preços e renda (ALVES, 2016); 

 Assimetria de informação causando o problema do agente-principal 

manifestado na relação médico/paciente ou gestor público/paciente 

(separação das decisões sobre prescrição, consumo e financiamento dos 

remédios). O médico tem o objetivo de maximizar a saúde do paciente, por 

vezes desconsidera o preço dos produtos prescritos, e em algumas situações 

ainda age de forma antiética ao buscar atender a interesses de certos 

laboratórios10. Por sua vez, o consumidor, além de maximizar sua saúde, 

                                                
10 Para mais informações consultar: “Médicos e Indústria Farmacêutica: Percepções Éticas de 

Estudantes de Medicina” (PERES, 2010). 
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tem de se preocupar com suas restrições orçamentárias, e tudo isso 

possuindo informações limitadas acerca da eficácia dos medicamentos, o 

que também dificulta, ou impede, a substituição do produto. Isso tudo 

agravado pelo fato de que medicamentos são “bens credenciais” (apenas 

alguém “credenciado” pode atestar sua qualidade) (LISBOA, 2001); 

 Limitações do Sistema Único de Saúde e não priorização da Relação 

Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), que é uma das 

principais ferramentas de combate à assimetria de informação (MIZIARA, 

2013); 

 No período de 2003 a 2013 aproximadamente 134 medicamentos pararam 

de ser produzidos no Brasil e se tornaram produtos de importação e, 

portanto, passaram a ser taxados como produtos importados, com aumento 

repassado ao consumidor11, além de estarem sujeitos a aumentos 

provocados pelas variações cambiais (MIZIARA, 2013; OLIVEIRA, 2015); 

 Mudanças no perfil epidemiológico/demográfico da população brasileira 

que acarretam uma maior demanda por remédios mais caros. Segundo 

Miziara (2013):  

[...]a expectativa de vida dos brasileiros encontra-se em uma crescente, de 

modo que o envelhecimento da população representa um incremento na 

demanda por medicamentos de uso contínuo e maior custo. Esse é o caso 

dos medicamentos utilizados no tratamento de doenças crônico-

degenerativas, tais como moléstias cardiovasculares, reumáticas e 

diabetes (MIZIARA, 2013, p. 18). 

 

A aquisição de medicamentos é uma ação de saúde que requer a alocação de 

grande volume de recursos, e representa um valor considerável do orçamento do Governo do 

Estado de Minas Gerais, portanto é um tema de justificada relevância pesquisar o efeito que a 

regulação de preços praticada pela CMED tem sobre as compras públicas de medicamentos 

em Minas Gerais, uma vez que essa regulação influencia a prestação de serviços de saúde na 

área da assistência farmacêutica.  

 

                                                
11 Os principais tributos que incidem sobre medicamentos e sua cadeia de produção são: Imposto sobre 

operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte 

interestadual e intermunicipal e de comunicação (ICMS); o Imposto sobre produtos Industrializados 

(IPI); as contribuições para o programa de integração social e de formação do patrimônio do servidor e 
para o financiamento da seguridade social (PIS/COFINS); além do Imposto de Importação para 

produtos trazidos do exterior, que pode variar de 0% a 18% (VIEIRA, 2013). 
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1.4 Objetivo 

 

O presente estudo tem como objetivo avaliar e formular hipóteses que 

expliquem, à luz das teorias da regulação econômica, como se dá a regulação de preços 

praticada pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED) e seu impacto 

sobre o dispêndio relativo às compras públicas de remédios no Estado de Minas Gerais. Serão 

analisadas as compras públicas de medicamentos realizadas pela Secretaria de Planejamento e 

Gestão do Estado de Minas Gerais (SEPLAG/MG)12 para atender a demanda de todos os 

órgãos da Administração Pública estadual. Para a consecução do objetivo geral serão 

cumpridos os seguintes passos: descrição da regulação praticada pela CMED; descrição da 

política de assistência farmacêutica, com ênfase na forma de aquisição dos medicamentos; e 

comparação entre os preços praticados nas compras da SEPLAG, os preços praticados por 

outros entes governamentais e instituições e os preços-teto da lista CMED. E por último, 

avaliar se os preços estipulados pela CMED conseguem garantir que o Estado de Minas 

Gerais não fique refém de fornecedores monopolísticos e formular hipóteses que expliquem 

distorções entre as práticas de preços no mercado e nos processos licitatórios, caso estas 

ocorram. 

 

Este capítulo introdutório tratou do histórico brasileiro de intervenção estatal 

no mercado de remédios até os dias atuais. Também tratou da importância de se estudar a 

regulação econômica deste setor, tendo em vista os objetivos constitucionais de atendimento à 

saúde. Foram apresentados também os passos que a pesquisa pretende cumprir para atingir 

seu objetivo final: o de avaliar e formular hipóteses que elucidem como é feita a regulação de 

preços da CMED e suas implicações para as compras públicas de medicamentos em Minas 

Gerais. O próximo capítulo discorrerá sobre as teorias que tratam de regulação econômica e 

de suas abordagens para o mercado de fármacos, sua dinâmica de funcionamento, e explorará 

mais detalhadamente o papel que a CMED tem na regulação de preços de medicamentos no 

Brasil. 

  

                                                
12 Em alguns casos serão avaliadas aquisições em que a SEPLAG delegou a outro órgão a competência 

para instruir o processo de compra. 
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2. REGULAÇÃO ECONÔMICA E O MERCADO FARMACÊUTICO 

 

O presente capítulo apresenta as abordagens normativa e positiva sobre 

regulação econômica e seus conceitos mais relevantes para a análise da intervenção estatal no 

mercado brasileiro de medicamentos. Posteriormente é feita uma descrição da dinâmica de 

funcionamento do mercado farmacêutico em nível global e nacional. Nesse âmbito é abordado 

o papel da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED) e suas atribuições 

para regulação do mercado brasileiro, por último são apresentados os critérios adotados pela 

CMED para delimitação dos preços-teto de entrada de novas drogas e a fórmula de cálculo 

para reajuste dos preços.  

 

Economia é a ciência social que estuda como os indivíduos e a sociedade 

alocam e utilizam seus recursos, invariavelmente limitados, para a produção de bens e 

serviços visando a satisfação de suas necessidades (MANKIW, 2008). 

 

A regulação econômica é um ramo da economia, muito estudado a partir dos 

anos 70, que explora as formas e padrões com que o Estado interfere na esfera econômica da 

sociedade (BREGMAN, 2006). 

 

Na definição de Richard Posner:  

[...] essa intervenção ocorre, por exemplo, na determinação de tributos, 

subsídios, bem como controles explícitos de âmbito administrativo e 
legislativo sobre taxas, ingresso no mercado e outras facetas da atividade 

econômica (POSNER, 1974, p. 2, tradução nossa).  

 

Dois tipos de teorias tratam a respeito da regulação econômica. A análise 

normativa como teoria positiva, ou Teoria do Interesse Público da Regulação (TIP), é uma 

análise normativa e estuda como deve ser feita a intervenção econômica. Baseada no princípio 

“interesse público”, ela sustenta que a sociedade demanda do Estado intervenção econômica 

em situações em que o mercado gera resultados ineficientes ou desiguais (CAMPOS, 2008). 

 

Outra grande teoria é a Teoria Econômica da Regulação, inspirada na Teoria da 

Captura, e foi desenvolvida posteriormente à Teoria do Interesse Público por diversos 

economistas. Esse apanhado de teorias procura entender como a regulação de fato é feita, e 

para isso leva em conta os aspectos políticos concernentes a ela. Basicamente a teoria 
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argumenta que a regulação econômica é tratada como um bem oferecido num mercado, no 

qual reguladores são os ofertantes e regulados são os consumidores, e que muitas vezes a 

regulação é feita de forma a atender interesses de grupos que disputam o controle do aparato 

estatal e o “capturam” para utilizar em benefício próprio (POSNER, 1974; CAMPOS, 2008). 

 

Até a década de 60, a teoria dominante sobre a regulação econômica era a 

Teoria do Interesse Público, que considera que as “falhas de mercado” são as razões que 

levam à regulação de determinada atividade econômica. Falhas de mercado são situações em 

que o mercado, por si só, não consegue se ajustar para atingir a máxima eficiência alocativa 

ou, em outras palavras, o bem-estar social. Nas situações de falhas de mercado a intervenção 

governamental pode ser útil para colocar a sociedade num patamar mais elevado de bem-estar 

(MANKIW, 2008).  

 

Existem seis situações que caracterizam falhas de mercado, são elas: provisão 

de bens públicos, externalidades, falhas de competitividade (monopólios e oligopólios), 

assimetria de informação, mercados incompletos e a ocorrência de desemprego e inflação 

(OLIVEIRA, 1995).  

1) Bens públicos: o mercado falha na provisão dos bens considerados 

”públicos”, pois são bens cujo consumo é indivisível, não-exclusivo e não-

rival. Em outras palavras, o consumo por parte de um indivíduo ou grupo 

social de um bem não prejudica o consumo desse mesmo bem pelos demais 

integrantes da sociedade. Sendo assim, implica que todos se beneficiam da 

produção de bens públicos e, portanto, os ofertantes desse mercado não 

conseguiriam precificar o valor desse bem, muito menos elaborar um 

mecanismo de cobrança àqueles que o utilizarem. Isso acaba por tornar a 

oferta desse tipo de bem não atrativa para o mercado. São alguns exemplos 

de bens públicos: as ruas, parques, praças e a iluminação pública (tangíveis) 

e, a justiça, a defesa nacional, e a segurança pública (intangíveis) 

(OLIVEIRA, 2009); 

2) As externalidades, ou (des) economias externas, são: situações em que a 

ação de um agente econômico (individuo ou firma) impacta, de alguma 

forma, no bem-estar de outros agentes (MANKIW, 2008). Numa definição 

mais precisa, podemos dizer que as externalidades ocorrem quando os 

indivíduos ou firmas realizam suas ações levando em conta somente os 
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benefícios e custos privados e ignoram os custos e benefícios, decorrentes 

de suas ações, que irão impor aos outros, os chamados custos e benefícios 

sociais. As externalidades podem ser positivas ou negativas, dependendo do 

efeito que a ação de um agente tem sobre os demais. Se o benefício social 

for maior que o privado, a externalidade é positiva. Como exemplos de 

externalidades positivas podemos citar, conforme Giambiagi e Além (2008): 

um indivíduo que combate os focos de larvas do mosquito da dengue em seu 

quintal (limpando, tampando a caixa d’água, cobrindo a piscina, etc.) traz 

benefícios não só para si, mas para toda a vizinhança; podemos citar 

também as externalidades positivas advindas da atividade de pesquisa e 

desenvolvimento nas mais diversas áreas (farmacêutica, robótica, 

transportes, etc.), serviços na área de educação, dentre outros. Por outro 

lado, se o benefício privado for maior que o social, ou seja, quando os 

custos sociais não são totalmente internalizados a externalidade é dita 

negativa e seu custo é, portanto, distribuído por toda a sociedade. Um bom 

exemplo de externalidade negativa é a poluição emitida pelas indústrias, 

desmatamento, engarrafamento no trânsito, etc. Esse tipo de ação causa a 

perda de bem-estar da sociedade em geral. A postura do Estado, diante das 

externalidades, deve ser de tentar internalizar os custos, nos casos negativos, 

e os benefícios, nos casos positivos. Por exemplo: outorga de Lei de 

Patentes para proteção da propriedade intelectual e industrial (dispositivo 

muito utilizado e relevante para o mercado farmacêutico), subsídios, 

isenções fiscais e campanhas de conscientização para as externalidades 

positivas; e políticas de comando e controle, aplicação de multas e taxas 

corretivas para as externalidades negativas (MANKIW, 2008); 

3) Falhas de competitividade: são situações em que apenas uma (monopólio) 

ou poucas empresas (oligopólio) ofertam determinado bem ou serviço. Tal 

situação traz consigo alguns efeitos indesejáveis, com relação àquela 

oriunda da livre concorrência: menor produtividade de bens ou serviços e 

preços mais elevados (fenômeno comum quando se aborda o mercado de 

medicamentos). Outra prática habitual dos monopólios é a discriminação de 

preços, que implica na cobrança de diferentes valores para os mesmos bens 

e serviços, dependendo de qual parte do mercado está comprando. Essa 

perda no bem-estar dos consumidores ocorre porque o (s) ofertante (s) 
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detêm poder de mercado suficiente para determinar ou influenciar o preço 

do bem ou serviço em questão, já que não sofrem os efeitos da concorrência 

na disputa de preços (MANKIW, 2008); 

4) Assimetria da informação: ocorre quando um agente econômico detém mais 

informações do que outro numa transação comercial e isso acaba 

provocando uma alocação ineficiente de recursos13. São decorrentes da 

assimetria da informação os problemas do risco moral e a seleção adversa. 

Nas palavras de Campos (2008): 

[...] o risco moral ocorre quando as ações das partes do contrato não 

são diretamente observáveis e não podem ser objeto de negociação e 
não podem ser incorporadas ao contrato, portanto, é um problema de 

ação oculta. A seleção adversa se refere à situação na qual um lado 

do mercado não pode observar a qualidade ou tipo dos bens no outro 

lado do mercado. Aqui o problema é o tipo oculto. Alguns exemplos 
de mercados com tais características são o mercado de veículos 

usados e o de seguros de saúde, nos quais o comprador desconhece o 

real estado do veículo ou o segurador não sabe qual a conduta do 

segurado e suas condições de saúde (CAMPOS, 2008, p. 9). 

5) Mercados incompletos: Quando um bem ou serviço não é ofertado em 

determinado mercado, mesmo que seu custo de produção seja inferior ao 

preço que os consumidores desejosos desse bem/serviço estão dispostos a 

pagar, esse mercado é considerado incompleto. (OLIVEIRA, 2009). Esse 

fenômeno acontece porque o setor privado enxerga muitos riscos em entrar 

para aquele mercado e isso ocorre principalmente em países em 

desenvolvimento. Um exemplo é a ausência de um sistema financeiro e ou 

um mercado de capitais para fornecer financiamentos a longo prazo para o 

setor produtivo. Neste caso, a intervenção do governo, através de bancos 

públicos de fomento econômico (como o BNDES no Brasil), é importante 

para a concessão do crédito de longo prazo que financie os investimentos no 

setor produtivo (OLIVEIRA, 2009). 

6) Desemprego e inflação: segundo Campos (2008) 

As regulações para minimizar as iniquidades de distribuição de 

renda e para assegurar a estabilidade da economia não são 

usualmente classificadas como atividades de regulação 

                                                
13 Nota-se acentuada ocorrência de assimetria da informação entre os agentes econômicos envolvidos 

no mercado farmacêutico: médicos, farmacêuticos, firmas produtoras, pacientes, gestores públicos, 

seguros privados, etc. O conhecimento que cada um desses agentes dispõe sobre os medicamentos 
afeta a eficiência com que cada um toma suas decisões e aloca seus recursos. Ex.: um paciente que 

desconhece a existência e a efetividade dos genéricos está sujeito a pagar muito mais caro por um 

medicamento de referência, que tem a mesma efetividade do genérico. 
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econômica. Isso porque, a primeira faz parte de uma atividade 

mais ampla de atuação governamental, vinculada a políticas 
sociais, ainda que algumas práticas regulatórias incluam subsídios 

cruzados com a justificativa de atenuar desigualdades sociais. A 

segunda é matéria de política macroeconômica, enquanto 

regulação econômica está ligada a microeconomia; portanto, em 
regra, fora do escopo de análise da regulação econômica 

(CAMPOS, 2008, p. 11). 

 

Conforme afirmam Giambiagi e Além (2008): “o livre funcionamento 

do sistema de mercado não é capaz de solucionar problemas que tenha 

como cerne a existência de altos níveis de desemprego e inflação”. 

Quando há desemprego, significa dizer que os recursos humanos 

disponíveis não estão sendo totalmente utilizados, portanto, há uma 

falha de mercado na alocação destes recursos. O mesmo acontece com o 

fenômeno da inflação. Assim, há espaços para a intervenção do Estado, 

no sentido de se implementarem políticas econômicas, objetivando-se a 

manutenção da estabilização, através do maior controle do desemprego 

e da estabilidade de preços (OLIVEIRA, 2009).  

 

Com os argumentos das falhas de mercado, a abordagem normativa procura 

fundamentar quando e como a regulação estatal deve acontecer para melhorar os resultados 

dos mercados e maximizar o bem-estar social. Essa análise, portanto, dá uma explicação 

técnica para instrumentalizar uma regulação voltada para o interesse público e desconsidera 

os aspectos políticos, inerentes ao Estado, para a realização da intervenção econômica. Como 

dito anteriormente, a Teoria do Interesse Público da Regulação aborda como deve ser feita a 

regulação. 

 

Em meados dos anos 70 começaram a surgir teorias apontando para as falhas 

decorrentes da ação estatal na esfera econômica, as chamadas falhas de governo. O aspecto 

regulatório passou a ser estudado como de fato ocorria na prática e não mais como deveria ser 

feito e os economistas passaram a focar na desvirtuação que acontecia no processo 

regulatório.  

 

Em 1971, George J. Stigler, da Universidade de Chicago, chegou a publicar um 

artigo defendendo a ideia de que “a regulação é adquirida pela indústria e é desenhada e 
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operada primariamente para o seu benefício” (Stigler, 1971, p. 3, tradução nossa). A partir daí 

se iniciaram uma série de estudos relacionados, que se convencionou chamar de Teoria 

Econômica da Regulação. Em seu artigo, Stigler aperfeiçoou as lacunas da teoria anterior, 

denominada Teoria da Captura. Essa teoria afirmava que a regulação seria originária da 

própria demanda por parte da indústria ou, com o passar do tempo, a regulação acabava por 

ser utilizada de acordo com os interesses da indústria que pretendia regular (CAMPOS, 2008). 

Contudo, ela desconsidera alguns fatos como a possibilidade de outros grupos de interesse, 

que não os ofertantes, cooptarem a agência reguladora, ou a possibilidade de que os ofertantes 

poderiam influenciar a criação de uma agência que os favorecesse, ou até mesmo impedir a 

criação dessa mesma agência. Após as contribuições de Stigler, a Teoria Econômica da 

Regulação passou a tratar a relação entre reguladores e regulados como uma relação de oferta 

e procura, e não mais como uma “captura”.  

 

Na análise de Campos (2008): 

Segundo Stigler, há duas visões alternativas largamente empregadas para a 

regulação da indústria. A primeira é que a regulação é instituída 

fundamentalmente para a proteção e benefício ou do público como um todo 

ou para algumas parcelas do público em desvantagem na sociedade. Sob esse 
ponto de vista, os custos da regulação são compensados por algum objetivo 

social. A segunda visão é essencialmente de que o processo político carece 

de uma explicação racional: a política é o imponderável, mistura de forças de 
diversas naturezas, às vezes, compreendendo ações de grande virtude moral 

e, na maioria das vezes, de ações da mais baixa venalidade (CAMPOS, 

2008, p. 15). 

 

A principal novidade trazida pela Teoria Econômica da Regulação é a inclusão 

em seu arcabouço teórico da dimensão política em suas análises, ao passo que a Teoria do 

Interesse Público aborda a regulação somente de uma maneira mercadológica. Os aspectos 

políticos deveriam ser considerados, nas análises sobre regulação, porque nas palavras de 

Campos (2008): “a regulação necessariamente implica em uma redistribuição de renda, pois 

gera custos para alguns grupos e benefícios para outros” e esse tipo de decisão ocorre na 

esfera política do Estado. 

 

No modelo adotado por Stigler, há um mercado, onde a regulação é um 

bem/produto, os legisladores/reguladores assumem o papel de ofertantes desse produto, ao 

passo que os setores regulados e demais grupos de interesse envolvidos se tornam os 

demandantes, disputando um tipo de regulação que lhes traga bem-estar. 
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O resultado disso, nas palavras de Campos (2008):  

A tese, portanto, é que a ação regulatória é resultado da interação de 

interesses privados, orientados exclusivamente pela busca de benefícios. As 

indústrias reguladas querem se proteger da concorrência e outros atores 
buscam benefícios, criando uma demanda regulatória. Os reguladores, em 

contrapartida, criam uma oferta de regulação em troca de apoio político. 

Tratar-se-ia, então, de um verdadeiro comércio regulatório, totalmente 

estranho a qualquer ideia de interesse público. (CAMPOS, 2008, p. 17). 
 

 

2.1 Mercado Farmacêutico  

 

Abordando mais especificamente o mercado da indústria farmacêutica, que é 

objeto de análise deste trabalho, é possível perceber o quanto este setor da indústria é um 

campo fértil para estudos sobre regulação econômica. Isso se deve às suas particularidades e 

complexidade. O setor farmacêutico é a indústria responsável por produzir medicamentos, e 

seu conjunto de atividades envolve a pesquisa, desenvolvimento, comercialização e 

distribuição de drogas farmacêuticas.  

 

A indústria farmacêutica experimentou um boom de crescimento no período 

pós-II Guerra Mundial, calcado numa série de descobertas farmoquímicas revolucionárias. 

Somado ao progresso tecnológico proveniente dos novos conhecimentos de síntese e de 

biotecnologia, houve também avanços das estratégias de gestão, novas formas de competição, 

diferenciação de produtos, do marketing e comercialização da produção, dentre outras 

mudanças. Esse grande crescimento não ocorreu de maneira uniforme em todos os países, as 

grandes empresas do ramo, oriundas dos países desenvolvidos, se tornaram poderosas 

transnacionais, conquistando posição de liderança num mercado cada vez mais globalizado, 

condição que é mantida até os dias de hoje. Essa participação e diferenciação dos países se 

torna evidente também na atual forma como o processo produtivo da indústria farmacêutica é 

distribuído ao redor do mundo. Os estágios produtivos que exigem maior conhecimento 

técnico-cientifico ocorrem majoritariamente nas economias centrais, enquanto aos países em 

desenvolvimento ficam relegadas apenas as etapas de menor complexidade tecnológica.  

 

Segundo Frenkel (2002), o processo produtivo da indústria farmacêutica pode 

ser repartido em quatro estágios tecnológicos distintos: pesquisa e desenvolvimento, produção 

de fármacos, produção de especialidades farmacêuticas e marketing e comercialização. Nas 

palavras de Alves (2016):  
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Essa distinção e agrupamento fundamentam-se em dois aspectos: técnico e 

histórico. Primeiramente, sob o ponto de vista técnico, cada grupo de 
atividades corresponde a um conjunto de conhecimentos específicos e 

diferentes entre si. Sob o aspecto histórico, a separação em quatro estágios 

corresponde à evolução dessa indústria em termos mundiais e à divisão 

internacional de atividades realizadas pelas empresas transnacionais que 
operam nesse setor.  

 

Os quatro estágios tecnológicos da indústria de medicamentos consistem em: 

a) Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) de novos fármacos: consiste no 

conjunto de atividades e conhecimentos necessários à criação de novos 

remédios. O primeiro passo consiste em entender a natureza da moléstia ou 

condição a ser tratada de forma bem detalhada, em nível químico-molecular. 

Nesse estágio é muito comum os laboratórios farmacêuticos conseguirem 

licenças ou até mesmo se apropriarem de pesquisas realizadas por 

universidades, laboratórios públicos de pesquisa, ou empresas de 

biotecnologia (ANGELL, 2004; ROSENBERG, 2010). O segundo estágio 

de P&D consiste em descobrir ou sintetizar uma molécula capaz de 

combater a moléstia em questão, sem causar riscos à saúde, e é a partir 

desse momento que a indústria farmacêutica se envolve de vez no processo 

de P&D. A partir daí se iniciam as etapas de testes: a etapa pré-clínica inclui 

testes em culturas de células, tecidos e animais, nessa fase são testadas uma 

série de moléculas candidatas a se tornarem medicamentos; uma vez 

aprovada nos testes pré-clínicos a molécula passa para a fase clínica, onde é 

testada em seres humanos, e embora essa etapa seja a menos criativa do 

processo, é a mais dispendiosa e regulamentada (ANGELL, 2004). É 

importante ressaltar que a pesquisa e o desenvolvimento para elaboração de 

novos medicamentos são processos demorados14 e requerem de fato grande 

volume de recursos, assim, para incentivar investimentos na atividade 

inventiva, as descobertas passíveis de exploração industrial são protegidas 

por patentes que garantem exclusividade na exploração de seu objeto por 

                                                
14 O tempo médio para se descobrir, desenvolver e registrar um novo medicamento é de 14 anos nos 

EUA, em outros países esse período não costuma diferir muito, a depender das agências de regulação 

sanitária e do tempo que elas gastam para registrar e aprovar a comercialização do medicamento em 

cada país (VIEIRA, 2013; ANGELL, 2004). No Brasil a responsabilidade pelo registro cabe a duas 
agências, a ANVISA, cujo papel é a análise de risco à saúde pública e ao Instituto Nacional da 

Propriedade Industrial, que avalia se foram cumpridos os requisitos de patenteabilidade. 

 



33 

determinado período de tempo. A proteção outorgada pela patente15 é um 

valioso e imprescindível instrumento para que a invenção e a criação 

industrializável tornem-se um investimento rentável e vantajoso, pois caso 

não existissem, as invenções poderiam ser copiadas e vendidas por 

concorrentes que não tiveram que arcar com os custos de P&D. Abordando 

a lei de patentes sob a ótica das falhas de mercado é possível afirmar que a 

concessão das patentes visa internalizar as externalidades positivas 

provenientes das descobertas de novos medicamentos, uma vez que novas 

descobertas farmacêuticas geram benefícios sociais positivos muito 

relevantes.  A primeira legislação a instaurar as patentes de medicamentos 

surgiu nos anos 40 nos EUA e a partir daí, com o processo de globalização e 

principalmente o aumento de tratados comerciais internacionais, a lei de 

patentes passou a ser reconhecida e adotada em diversos países do mundo; 

b) Produção dos fármacos: fase onde se desenvolve uma configuração 

industrial para reproduzir o princípio ativo descoberto na fase anterior em 

laboratório numa produção de larga escala;  

c) Produção de especialidades farmacêuticas: consiste na produção de 

medicamentos em sua apresentação16 final e prontos para consumo. São 

produtos elaborados nas suas mais diversas formas farmacêuticas: 

comprimidos, cápsulas, suspensões, gel, supositórios, injetáveis, etc.; 

d) Marketing e comercialização das especialidades farmacêuticas: é o estágio 

tecnológico que mais se difere dos demais, mas pelas características vitais 

que a publicidade tem no mercado farmacêutico e por precisar de recursos 

de linguagem técnica diferenciados, as atividades relacionadas ao marketing 

são indispensáveis para a indústria de medicamentos. Essas especificidades 

na forma de divulgação fazem com que a propaganda seja elaborada não por 

agências de publicidade contratadas, mas por departamentos das próprias 

indústrias. Vale ressaltar que a atividade de publicidade para medicamentos 

                                                
15 Segundo Lisboa (2001) 65% das descobertas farmacêuticas, do início dos anos 1980, não teriam 

sido lançadas e 60% não teriam sido desenvolvidas sem a concessão de patentes. 

 
16 São as formas farmacêuticas que os medicamentos podem assumir: loções, cremes, pomadas, géis, 
supositórios, pós, comprimidos, injetáveis, dentre outras, cada uma com um nível de concentração. 

Disponível em http://www.enfermagemnovidade.com.br/2014/08/forma-de-apresentacao-dos-

medicamentos.html. Acessado em 12/04/2017). 
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é altamente regulamentada. Segundo Angell (2004), o montante gasto em 

marketing é tamanho que supera os gastos em P&D do setor. 

Nos países desenvolvidos, coexistem todos os estágios referidos acima, com 

destacada importância para o aspecto tecnológico ancorado na pesquisa e desenvolvimento de 

novos fármacos, assim como no marketing e comercialização. Porém, em países em 

desenvolvimento, onde as empresas que competem no mercado operam somente nas últimas 

etapas do processo produtivo, a articulação entre os diversos estágios é um componente 

fundamental da estratégia de crescimento e competição das firmas nacionais e estrangeiras do 

setor farmacêutico. 

 

No Brasil e em outros países em desenvolvimento, as empresas farmacêuticas, 

tanto as nacionais como as transnacionais, não operam no primeiro e segundo estágios 

tecnológicos, de maneira que as inovações introduzidas nesses mercados são determinadas 

pelo que ocorre nos países desenvolvidos, principalmente nos EUA17 (ANGELL, 2004). Os 

países em desenvolvimento são dependentes tanto da importação de matérias-primas como 

das inovações oriundas de P&D, mas possuem elevado desenvolvimento nas etapas de 

produção de medicamentos em suas formas finais e no marketing e comercialização, 

comparáveis aos países desenvolvidos. 

 

Em relação aos dois últimos estágios, tanto as empresas nacionais como as 

transnacionais concentram suas estratégias nos mesmos elementos. A estratégia de atuação 

para o terceiro estágio baseia-se na manutenção de um ritmo de “inovações”, lançando novas 

formulações e/ou novas formas de apresentação, adequadas às condições do mercado. Quanto 

ao marketing e comercialização, os seus representantes e propagandistas, assim como os 

canais de comercialização assumem um papel fundamental, recebendo especial atenção. A 

diferença principal ocorre na articulação com os outros estágios, em que as subsidiárias inter-

relacionam-se com suas matrizes e as nacionais aperfeiçoam os mecanismos de acesso à 

difusão internacional da tecnologia (FRENKEL et al., 1978). 

                                                
17 Os laboratórios tendem a lançar seus medicamentos primeiro nos países onde a regulação 

econômica lhes permita cobrar os maiores preços, com o intuito de recuperar o expressivo 

investimento realizado no estágio da P&D. Os consumidores desses países, portanto, arcarão com 

maiores preços e os dos demais mercados poderão se beneficiar de preços mais baixos, ainda que 
sofram com o lançamento posterior dos novos medicamentos. Segundo ANGELL (2004) o país onde 

os medicamentos costumam ser mais caro é nos EUA, mercado que corresponde a aproximadamente 

50% do faturamento do setor à nível mundial. 
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Os produtos farmacêuticos apresentam algumas características únicas, em seus 

aspectos de consumo, que acabam por moldar a dinâmica do mercado, tornando-o ainda mais 

complexo. Soma-se ao fato de que a demanda por medicamentos ser inelástica a mudanças 

nos preços, tratar-se também de uma demanda derivada, visto que os pacientes compram os 

remédios devido ao seu efeito de tratamento e não porque desejam consumi-los. Outra 

particularidade é a escolha do produto ser realizada por um segundo agente, que não o 

consumidor, que no caso é o médico/intermediário, chamado de consumidor substituto. Em 

alguns casos, o financiamento dos medicamentos se dá por meio de um terceiro agente, que 

não o médico ou o consumidor, podendo ser o Estado, através de um sistema público de 

financiamento, ou o mercado, através de seguros de saúde18 que garantam cobertura 

farmacêutica (BASTOS, 2005). No caso do Brasil, o Estado, através do SUS, oferece 

serviços de assistência farmacêutica à população, contudo a maior parte das compras de 

medicamentos ainda é feita diretamente pelos consumidores finais (SINDIFARMA, 2010)19. 

 

Ainda no âmbito do mercado de fármacos brasileiro, agrava ainda mais todo 

esse cenário o fato de que grande parcela da população, em situação de vulnerabilidade, para 

ter acesso a serviços de saúde por via de medicamentos, compromete um alto percentual de 

sua renda familiar, em comparação com as famílias das classes mais privilegiadas, e mesmo 

assim, em diversas ocasiões, não conseguem satisfazer suas necessidades de saúde (IBGE, 

2009; MIZIARA, 2013).  

 

Em suma, o cenário do setor farmacêutico nos dias de hoje caracteriza-se por 

ser extremamente complexo devido a diversos fatores: legislações de cada país ou bloco 

comercial, presença da lei de patentes, características dos produtos, à quantidade de atores 

envolvidos e seus diferentes papéis, que vão desde a pesquisa e desenvolvimento, passando 

                                                
18 Desde 2012 no Brasil a Agencia Nacional de Saúde (ANS), responsável por regular o mercado de 
planos de saúde privados autorizou as operadoras do setor a comercializarem planos de saúde que 

contemplem a cobertura de medicamentos, contudo as empresas do setor não se mostraram 

interessadas em mudarem suas modalidades de planos de saúde com receio dos custos crescentes dos 
medicamentos (PWC, 2013). 

 
19 Quase 80% dos gastos com medicamentos no Brasil, no ano de 2010, foram feitas de forma direta, 

ou seja, feitas diretamente pela população nas farmácias e drogarias (varejo), segundo dados da 
Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa, a Interfarma. Em 2014, segundo dados da IMS 

Health, esse percentual passou para 70%. Disponível em: http://www.innovarepesquisa.com.br/blog/o-

setor-farmaceutico-brasileiro/   
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pela produção e comercialização, até o financiamento, consumo e pós-consumo dos 

medicamentos. A respeito das singularidades do mercado farmacêutico, a Fundação Isalud 

(1999), em um de seus estudos, assinala:  

Por seu alto ritmo inovativo se assemelha ao mercado de informática; pela 

diversidade dos produtos, tamanhos e complexidades das empresas 
produtoras poderia assemelhar-se à indústria alimentícia. Pelo volume do 

faturamento poderia ser comparável à indústria bélica. Pela quantidade de 

intermediações e em especial de atores que participam em seu 
financiamento, é muito similar ao setor de serviços médicos.  

 

Por todas estas características, o setor farmacêutico tem sido alvo de diversos 

estudos sobre regulação econômica desde sua grande expansão no período do pós-guerra.   

 

Quando analisado sob a ótica da Teoria do Interesse Público, o mercado de 

fármacos é caracterizado como um mercado com falhas acentuadas. Destacam-se nesse 

aspecto a baixa concorrência do setor e a assimetria de informação entre os agentes 

participantes do mercado. Dessa forma, se deixado atuar livremente não promoveria os 

resultados desejados pela sociedade (interesse público) que, no caso, seria o acesso da mesma 

aos medicamentos. 

 

Avaliando o mercado farmacêutico de maneira mais empírica e à luz da Teoria 

Econômica da Regulação, é possível notar diversos aspectos falhos relativos ao processo de 

regulação. O capítulo desta pesquisa destinado às análises sobre a efetividade da regulação da 

CMED aborda alguns desses aspectos falhos. Tais falhas possivelmente são provocadas por 

uma disputa política entre grupos de interesse, em prol de uma regulação que lhes favoreça.  

 

Com todos os motivos explicitados acima, e por se tratar de um bem essencial 

à saúde, é justificável que o mercado de medicamentos no Brasil seja submetido ao controle 

de preços, uma vez que se trata de matéria de interesse social e político. Aliás, é o único setor 

da economia, com exceção das concessionárias de serviços públicos, que sofre regulação 

direta de preços20. A Agência à qual compete a regulação de fármacos no Brasil é a Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).  

 

                                                
20 Segundo presidente da SINDUSFARMA. Disponível em: 
http://www.valor.com.br/brasil/4921894/governo-autoriza-reajuste-anual-de-ate-476-nos-

medicamentos. Acessado em 02/06/2017. 
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2.2 Regulação de Preços no Mercado Farmacêutico Brasileiro 

 

A ANVISA, é a autarquia federal, vinculada ao Ministério da Saúde, 

responsável por promover a proteção da saúde da população, por intermédio do controle 

sanitário da produção e consumo de diversos produtos, como: alimentos, medicamentos, 

cosméticos, produtos médicos, sangue e hemoderivados, serviços de saúde, dentre outros21 

(Lei 9.782 de 26/01/1999). Além dessa regulamentação de caráter técnico explicitada acima, 

cabe à ANVISA também exercer uma regulação de caráter econômico, sobre os preços de 

medicamentos no Brasil.  

 

De acordo com relatório da ANVISA (2000), no contexto brasileiro de 

regulação do mercado de medicamentos, os artigos 170 a 181, da Constituição Federal de 

1988 que tratam sobre os princípios gerais da atividade econômica estabelecem que a ordem 

econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, observará os 

princípios da função social da propriedade, da livre concorrência e da defesa do consumidor, 

dentre outros. Para assegurar a concretização desses princípios, os legisladores entenderam 

também ser necessário proteger a livre concorrência através de uma lei específica, ao 

estabelecer no parágrafo 4º, artigo 173 da Constituição Federal, que: “A lei reprimirá o abuso 

do poder econômico que vise à dominação dos mercados, à eliminação da concorrência e ao 

aumento arbitrário dos lucros”. Portanto, ao mesmo tempo em que a Constituição confirmou a 

livre iniciativa como um pilar da ordem econômica ela também refutou o liberalismo 

econômico absoluto, resguardando a sociedade do risco de abuso do poder econômico. Nesse 

sentido destacam-se a lei de defesa da concorrência (lei 8.884/94), que regula os mercados em 

geral, e as leis que criaram as agências reguladoras, que visam proteger e regular setores 

específicos da atividade econômica (CALDEIRA, 2010).  

 

Portanto a legislação brasileira busca, ao regular mercados cujos bens são 

socialmente relevantes e que apresentam acentuadas falhas causadoras de perda de bem-estar 

social, conciliar a livre iniciativa com a justiça social. 

 

Antes de abordar a regulação de preços implementada no Brasil, que é objetivo 

desta pesquisa, é preciso também destacar que a ANVISA, sabedora da ocorrência de 

                                                
21 Estima-se que 25% do PIB brasileiro seja formado por produtos e serviços que estão no rol de 

atuação da vigilância sanitária (ANVISA, 2010) 
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assimetria da informação no mercado de medicamentos, vem tomando medidas no intuito de 

disseminar as informações relevantes acerca dos medicamentos, sua utilidade, eficiência, 

efetividade, benefícios, custos e alternativas e com isso facilitar para que os agentes 

participantes desse mercado (médicos prescritores, farmacêuticos, firmas produtoras, 

pacientes, gestores públicos, seguros privados, dentre outros) possam alocar seus recursos de 

forma mais eficiente e benéfica. Entre essas iniciativas destacam-se os Boletins Brasileiros de 

Avaliação de Tecnologia em Saúde (BRATS) e os Boletins de Saúde e Economia22.  

 

A atual política de controle de preços do mercado farmacêutico, teve início no 

começo dos anos 2000, após um período de desregulação, em que ocorreram aumentos muito 

expressivos nos preços dos medicamentos. Para conter o aumento abusivo de preços e 

diversas outras práticas lesivas aos consumidores, constatados e investigados pela CPI dos 

Medicamentos, o governo brasileiro achou por boa medida implementar uma política de 

intervenção econômica no mercado de medicamentos (LOPES, 2000). 

 

 Primeiramente, em 2001, foi criada a CAMED, com prazo determinado de 

duração, cujo objetivo era combater o aumento abusivo de preços. As formas de regulação 

utilizadas pela CAMED foram o congelamento e o modelo de teto de preços, aumentos nos 

preços só ocorreriam com prévia anuência da CAMED, posteriormente a CAMED foi 

substituída pela CMED. 

 

A Medida Provisória nº 123, convertida na Lei 10.742, promulgada no ano de 

2003, criou a Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED), órgão da 

administração pública federal, vinculado à ANVISA, responsável atualmente pela regulação 

dos preços de medicamentos no mercado brasileiro. O objetivo de sua regulação é garantir 

assistência farmacêutica à população, por meio de mecanismos que estimulem a oferta de 

medicamentos e a competitividade do setor (VIEIRA, 2013).  

 

2.3 A Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED)  

 

A CMED é um órgão interministerial, presidido pelo Ministro da Saúde, que 

possui como principal atribuição “definir diretrizes e procedimentos relativos à regulação 

                                                
22 Boletins que apresentam comparações de custos entre tratamentos avaliados com a mesma eficácia 

(VIEIRA, 2013). 



39 

econômica do mercado de medicamentos”, além de “estabelecer critérios para fixação e ajuste 

de preços de medicamentos” (VIEIRA, 2013). Ela é composta por um Conselho Colegiado, 

um Comitê Técnico-Executivo e por uma Secretaria-Executiva.  

 

O Conselho Colegiado é constituído pelos Ministros da Saúde; da Justiça; da 

Fazenda e do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, além do Chefe da Casa Civil 

da Presidência da República. São responsabilidades deste Conselho de Ministros as 

competências relativas as próprias atribuições da CMED, entre elas a definição dos critérios 

para o ajuste de preços de produtos novos e de novas apresentações de medicamentos que 

venham a ser produzidas e comercializadas pelas empresas farmacêuticas.  

 

O Comitê Técnico-Executivo é formado pelos Secretário da Ciência, 

Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde (coordenador do Comitê), o 

Secretário-Executivo da Casa Civil; o Secretário de Direito Econômico do Ministério da 

Justiça; o Secretário de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda e o 

Secretário de Desenvolvimento da Produção do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 

Comércio Exterior. O Comitê-Executivo é responsável por, principalmente, “realizar 

sugestões e proposições ao Conselho Colegiado, aprovando e encaminhando a esse órgão 

propostas de edição de atos normativos e de diretrizes complementares” (MIZIARA, 2013; 

VIEIRA, 2013). 

 

Quanto à Secretaria-Executiva, função exercida pelo Núcleo de 

Assessoramento em Regulação (NUREM) da ANVISA, cabe o exercício de “conceber, 

implementar e controlar a política regulatória, prestando apoio técnico, jurídico e 

administrativo à CMED" (MIZIARA, 2013).  

A regulação de preços praticada pela CMED/ANVISA ocorre em duas etapas. 

A primeira consiste em determinar os preços de entrada dos medicamentos e apresentações no 

mercado brasileiro. A segunda consiste na aplicação da fórmula de reajustes anuais, baseada 

num modelo de price-cap, conceito que será explicado posteriormente. 

 

A lista CMED é subdividida em três partes, sinalizando preços distintos: Preço 

de Fábrica (PF - ou preço de atacado), Preço Máximo ao Consumidor (PMC - ou preço de 

varejo) e Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG - preço de remédios especiais para as 

compras públicas). 
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A lista de Preço de Fábrica (PF) indica o preço de atacado dos remédios, ou 

seja, o preço máximo com que as empresas produtoras, importadoras, ou distribuidoras de 

remédios podem vender para as redes farmacêuticas, drogarias, hospitais privados, e que em 

diversos casos também vale para compras da Administração Pública. A lista de Preço 

Máximo ao Consumidor (PMC) mostra o preço máximo que cada medicamento pode ser 

vendido nas farmácias para os consumidores finais, ou seja, trata-se do PF acrescido de um 

ganho estimado paras as drogarias e farmácias pela comercialização dos fármacos e inclui 

todos os impostos incidentes. A lista leva em conta as diferentes alíquotas de ICMS, de 0% a 

20%, a depender do Estado da Federação e da natureza do medicamento23. O Coeficiente de 

Adequação de Preços (CAP)24 é um desconto aplicado sobre o PF de alguns tipos de 

medicamentos (medicamentos excepcionais ou de alto custo, hemoderivados, medicamentos 

indicados para o tratamento de DST/AIDS e câncer, assim como medicamentos adquiridos 

por força de decisão judicial25) nas compras realizadas pela Administração Pública. A 

aplicação do CAP sobre o PF resulta no Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG)26, que 

é, portanto, o preço máximo que a indústria farmacêutica pode vender ao Governo nessas 

situações previstas em Lei.  

 

Primeiramente, para determinar o preço máximo de entrada no mercado 

brasileiro, a CMED classifica os medicamentos em uma das seis seguintes categorias, cada 

uma com seus próprios critérios de definição de preço-teto, válidos somente para o primeiro 

                                                
23 O Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), colegiado formado pelos Secretários de 

Fazenda dos Estados, celebrou uma série convênios para concessão de isenções e benefícios fiscais do 

ICMS sobre os medicamentos de algumas naturezas. 

 
24 O CAP é calculado anualmente e em sua fórmula leva-se em conta a média da razão entre o produto 

interno bruto (PIB) per capita do Brasil e de nove países desenvolvidos, além de considerar o índice 

de desenvolvimento humano (IDH) (VIEIRA, 2013).  
 
25 A aplicação do CAP para os casos de demandas judiciais justifica-se porque, em razão da compra 

emergencial, o mercado aproveita-se da necessidade urgente e da natural fragilidade do gestor público, 
que é ameaçado de prisão, para impor preços exorbitantes, acima do teto do preço fábrica (BRITTO, 

2015). 

 
26 PF x CAP = PMVG. No caso de um fornecedor descumprir os regulamentos da CMED, negociando 
um medicamento acima do preço-teto, os gestores públicos deverão comunicar o fato à CMED e ao 

Ministério Público. Caso não o façam estão sujeitos a serem responsabilizados judicialmente pela 

aquisição antieconômica e condenados a devolver os recursos pagos acima do teto estabelecido pela 
CMED. Por sua vez, cabe à CMED aplicar aos fornecedores (empresas e distribuidoras) as sanções 

administrativas previstas no art. 56 da Lei n. 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), as 

sanções administrativas podem ser na forma de multas, cassação de licença, revogação de 

concessão ou permissão de uso, dentre outras (BRITTO, 2015). 
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ano de comercialização. Os preços propostos pelas empresas farmacêuticas devem atender a 

essas condições para terem seus preços validados antes de entrarem com seus produtos no 

mercado.  

 

Seguem abaixo dois quadros explicativos, o primeiro mostra os seis tipos de 

classificações das novas apresentações e o segundo seus respectivos critérios de Preço Fábrica 

de entrada no mercado. 

 

 

Quadro 1 - Classificação de novas apresentações  

Produto Categoria Definição geral 

Novos 

medicamentos 

I 

Molécula que seja objeto de patente e apresente benefício para o 

tratamento em relação aos medicamentos utilizados para a mesma 

indicação terapêutica:  
1- Maior eficácia em relação aos medicamentos existentes para a 

mesma indicação terapêutica    

2- Mesma eficácia e diminuição significativa dos efeitos adversos 
3- Mesma eficácia e redução significativa do custo global do 

tratamento 

II Produtos novos que não se enquadrem na categoria I 

Novas 

apresentações 

III 
Nova apresentação de medicamento comercializado pela própria 

empresa, em uma mesma forma farmacêutica 

IV 

Nova apresentação de medicamento que se enquadre em uma das 
situações:   

1- Medicamento que seja novo na lista dos comercializados pela 

empresa, exceto os casos previstos na categoria V 
2- Medicamento comercializado pela empresa em nova forma 

farmacêutica        

V 
Nova forma farmacêutica no País 
Nova associação de princípios ativos já existentes no País 

VI Medicamentos genéricos 
Fonte: A Regulação de Medicamentos no Brasil, Org. por: Vieira, Rediguieri e Rediguieri (2013) 
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Quadro 2 - Critérios de apuração de preço de novas apresentações  

Categoria Cálculo de Preço Fábrica (PF) 

I 

Para essa categoria, o preço fábrica de entrada no mercado não pode ser maior que o 
menor preço fábrica praticado para o mesmo produto nos seguintes países: Austrália, 
Canadá, Espanha, Estados Unidos da América, França, Grécia, Itália, Nova Zelândia, 
Portugal e o preço fabricante praticado no país de origem do produto, além dos impostos 
incidentes. Esse tipo de regulação é conhecido como external reference pricing27 (Inciso 
VII, do §2º, do art. 4º, do Anexo da Resolução nº 2, de 5 de março de 2004). Sobre esse 
tipo de drogas aplica-se o CAP para compras públicas. 

II 

O preço fábrica de entrada no mercado nessa categoria é definido “tendo como base o 
custo de tratamento com os medicamentos utilizados para a mesma indicação terapêutica, 
não podendo, em qualquer hipótese, ser superior ao menor preço praticado na Austrália, 
Canadá, Espanha, EUA, França, Grécia, Itália, Nova Zelândia e Portugal. Sendo que o 
medicamento a ser comparado “será definido pela ANVISA, que deverá considerar, em 
sua análise, os medicamentos utilizados para tratamento em questão no país e as 
evidências científicas existentes” (MIZIARA, 2013). Para essa categoria é adotada um 
misto entre o external reference pricing e um tipo de regulação para entrada de novos 
produtos no mercado nacional conhecido como value based pricing28. A metodologia que 
resultar nos menores preços é escolhida. 

III 
O PF permitido não poderá ser superior à média aritmética dos preços das apresentações do 
medicamento, com igual concentração e mesma forma farmacêutica, já comercializadas pela própria 
empresa.  

IV 
O PF permitido não poderá ultrapassar o preço médio das apresentações dos medicamentos com 
mesmo princípio ativo e mesma concentração disponíveis no mercado, na mesma forma 
farmacêutica, ponderado pelo faturamento de cada apresentação. 

V 

O preço fábrica será definido por: 1) no caso de associação entre princípios ativos já 
comercializados no país “o preço da associação não poderá ser superior à soma das 
monodrogas e desde que o referido preço não implique custo de tratamento superior ao já 
existente” (inciso III, do art.13º, da resolução CMED nº 2, de 5 de março de 2004); e 2) 
no caso de novas formas farmacêuticas “será considerado o custo de tratamento com os 
medicamentos existentes no mercado brasileiro para a mesma indicação terapêutica, não 
podendo, em qualquer hipótese, ser superior ao menor preço praticado nos países 
selecionados” (inciso II, do art. 11ª, da resolução CMED nº 2, de 5 de março de 2004) 
Para esta categoria de produtos também é utilizada a mesma combinação da categoria II 
(external reference pricing e value reference pricing). 

VI 
Para medicamentos genéricos o preço de entrada deve ser de no mínimo 65% do preço do 
medicamento referência (internal reference pricing29) 

Fonte: A Regulação de Medicamentos no Brasil, Org. por: Vieira Rediguieri e Rediguieri (2013) 

 

 

                                                
27 Metodologia que é utilizada pela maioria dos estados participantes da Organização para Cooperação 

e Desenvolvimento Econômico (OCDE), e que consiste na comparação de preços entre os valores 

estipulados em diversos países (BRASIL, 2012). 
 
28 Modelo no qual as “empresas informam os preços de seus produtos a serem lançados, com base no 

retorno esperado sobre os investimentos realizados, e nos valores viáveis para introdução no 
mercado”, sendo que as “informações apresentadas pelas empresas passam por um processo de 

avaliação técnica, a partir de critérios de custo-efetividade, sendo comparados com as alternativas 

existentes” (ANVISA, 2010). Devido à sua complexidade tem sido preterido pela metodologia de 

external reference pricing. 
 
29 Metodologia que consiste em estabelecer o preço do medicamento a partir do valor de sua droga de 

referência (BRASIL, 2012). 
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Cumpre salientar que os medicamentos “sem tarja, de venda livre, os 

expectorantes; analgésicos não-narcóticos; antigripais, excluindo anti-infecciosos; 

antissépticos e desinfetantes; estomatológicos; polivitamínicos; fitoterápicos e homeopáticos” 

são desobrigados de atender ao controle de preços da CMED (MIZIARA, 2013)30. 

 

A partir do segundo ano os preços dos medicamentos passam a ser atualizados 

conforme a fórmula de reajuste. A CMED subdivide as classes terapêuticas em três grandes 

grupos, de acordo com o grau de competitividade dentro de cada uma. Para fazer essa 

classificação utiliza-se o sistema Anatomical Classification da European Pharmaceutical Market 

Research Association (EPhMRA). A partir daí, definem-se os mercados relevantes de 

medicamentos, onde os fármacos apresentam possibilidade de substituição entre si, dado seu 

efeito terapêutico (ALVES, 2016). Cada classe está sujeita a um reajuste de preços diferente, 

conforme será explicado mais adiante. O nível 1 é composto de classes terapêuticas nas quais 

os genéricos tem participação de mais de 20% do faturamento global (omeprazol, 

amoxicilina, etc.), ou seja, há maior concorrência e, portanto, seus medicamentos apresentam 

maiores ganhos de produtividade. O grupo 2 é de classes terapêuticas onde os genéricos 

representam de 15% a 20% do mercado (lidocaína, risperidona, etc.), há um nível 

“intermediário” de concorrência e um fator de produtividade “intermediário”. Por último, as 

classes terapêuticas do nível 3 são aquelas onde há baixa presença de genéricos (ritalina, 

stelara, etc.), menos de 15%, portanto são mercados mais concentrados e com um menor fator 

de produtividade (VIEIRA, 2013). 

 

O arquétipo de controle de preços adotado pela CMED segue um modelo de 

“regulação com incentivos”, mais especificamente de price-cap. Este modelo, desenvolvido 

pelo economista inglês Stephen Littlechild, publicado em 1983, é baseado na fixação de um 

preço-teto, para cada ano, calculado de acordo com um índice de inflação, de um fator de 

produtividade e de um fator que represente choques específicos à indústria, não abarcados 

pelo índice de inflação. A fórmula utilizada pela CMED é conhecida como fórmula de 

Variação Percentual dos Preços:  

                                                
30 Os medicamentos de notificação simplificada são aqueles isentos da necessidade de prescrição 

médica para consumo. Esse tipo de medicamentos fica livres do estabelecimento ou ajuste de preço 

fábrica (PF) por serem: consagrados pela medicina; isentos de risco à saúde; terem ampla oferta e 
serem baratos, contudo eles devem ter seus preços máximos ao consumidor (PMC) divulgados em 

revistas especializadas. Medicamentos homeopáticos e fitoterápicos são de uma categoria distinta dos 

alopáticos e, portanto, estão fora do escopo de regulação da CMED (VIEIRA, 2013). 
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VPP = IPCA – X + Y + Z  

Onde: 

 VPP é a Variação do Percentual do Preço do medicamento;  

 O IPCA é o Índice de Preços do Consumidor Amplo (inflação acumulada do 

período de doze meses anteriores à publicação do ajuste de preços, 

calculada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE);  

 O X é o fator produtividade, expresso em percentual e, segundo a Lei 

10.742, é caracterizado pelo “mecanismo que permite repassar aos 

consumidores, por meio dos preços dos medicamentos, projeções de ganhos 

de produtividade das empresas produtoras de medicamentos”, ou seja é 

“determinado com base na estimativa de ganhos futuros de produtividade da 

indústria farmacêutica”, é calculado com base num exercício de previsão 

econométrica, que prevê valores para o futuro com base na dinâmica 

passada dos dados, para previsão de valores futuros.  Trata-se de uma 

estratégia previsora, com intuito de incentivar a indústria a efetivamente 

alcançar os ganhos de produtividade estipulados pelos reguladores e, como 

trata-se de uma previsão, a indústria é encorajada a perseguir aqueles 

ganhos de eficiência já estipulados pelos reguladores. Para seu cálculo são 

utilizadas variáveis exógenas como: o PIB real, IPCA, taxa SELIC, taxa de 

câmbio do real com o dólar; e uma variável endógena: a produtividade do 

trabalho na indústria;  

 O Y é o fator de ajuste de preços entre setores, também expresso em 

percentual, sendo “calculado com base na variação dos custos dos insumos” 

e “criado para corrigir choques de câmbio”, abarca aumentos na tarifa de 

energia elétrica e variações na taxa de câmbio; 

  O Z é o fator de ajuste de preços intra-setores, expresso também em 

percentual, “é calculado com base no poder de mercado que a empresa 

exerce na comercialização de determinado medicamento pertencente a uma 

classe”, ou seja, é determinado pelo poder de monopólio e barreiras à 

concorrência, entre outros fatores, sua função na fórmula é contrabalancear 

o fator X. Em mercados competitivos (grupo dos medicamentos nível 1) Z 

assume o valor de X, anulando-o, e, em mercados monopolizados (grupo 

dos medicamentos nível 3) Z assume valor 0, de forma a imputar sobre as 
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empresas detentoras de poder de mercado a busca de eficiência expressa por 

X. Em mercados com nível de concentração mediano (grupo de 

medicamentos nível 2), oligopolizados, Z assume valor de metade de X. O 

fator Z é calculado a partir do índice Herfindahl–Hirschman31 (IHH) de 

nível de concentração de mercados e é apartir dos resultados do IHH que a 

CMED faz a subdivisão de medicamentos entre os níveis 1, 2 e 3 de 

competitividade (MIZIARA, 2013; VIEIRA, 2013). 

Esse reajuste anual ocorre todo final do mês de março, quando a CMED 

divulga uma nova lista de preços que será válida até março do ano seguinte. Não obstante, 

com a promulgação da Medida Provisória nº 75432 em dezembro de 2016, passou a ser 

possível a CMED autorizar reajustes excepcionais nos preços a qualquer momento, bastando 

para isso que a empresa requerente apresente suas justificativas à CMED. A tabela abaixo, 

extraída do Relatório de Comercialização – março de 2015 divulgada pela CMED, com dados 

obtidos pelo SAMMED, ilustra como ocorre o reajuste de preços33. Os preços-teto de 

medicamentos vigentes entre 31/03/2014 e 30/03/2015 sofrerão o reajuste de VPP e resultarão 

nos novos preços que vigorarão entre 31/03/2015 e 30/03/2016, ao que parece foram 

utilizados os dados de comercialização colhidos pelo sistema SAMMED do ano de 2013. 

Abaixo segue a Tabela 1:  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
31 Esse índice, desenvolvido pelos economistas Orris Herfindahl e Albert Hirschman, serve para 

calcular o peso relativo de uma única indústria em seu setor, e, portanto, para calcular o grau de 
concentração daquele mercado. Quanto maior o IHH de uma única empresa, maior seu poder de 

mercado, ao passo que quanto menor o IHH das empresas de um setor, menos concentrado aquele 

mercado é. 
 
32 Contudo a Medida Provisória não foi aprovada pelo Congresso Nacional e parou de vigorar em 

31/05/2016. Com seu cancelamento, voltou a vigorar a legislação anterior, que estabelece que o 

reajuste dos preços dos remédios deve acontecer somente uma vez por ano.  
 
33 Desde a adoção da fórmula VPP, em 2012 houve a primeira redução nos preços das drogas do nível 

3, naquele ano o fator de produtividade superou o IPCA (BRASIL, 2012) 
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Tabela 1: Reajuste de 2015 para cada nível de concentração de mercado - Base SAMMED (2013) 

Reajuste médio ponderado por faturamento Reajuste IPCA - X + Y + Z 

Nível Faturamento 2013 % Total/VPP IPCA X Y Z 

1 R$ 9.430.749.744,00 24,45% 7,70% 7,70% 2,70% - 2,70% 

2 R$ 9.785.415.319,00 25,37% 6,35% 7,70% 2,70% - 1,35% 

3 R$ 19.355.805.078,00 50,18% 5,00% 7,70% 2,70% - 0,00% 

Total R$ 38.571.970.141,00 Média Aritm. 6,35% 
    

 
Média Pond. 6,00% 

    
Fonte: apresentação de ppt. Relatório de Comercialização -2015 CMED, disponível em: 

http://portal.anvisa.gov.br/documents/374947/406838/Apresenta%25C3%25A7%25C3%25A3

o_SAMMED_2015.pdf/509d5ef7-9db3-4511-901d-e75540c52aa8. Acessado em: 29/05/2017. 

 

A Tabela 2 exemplifica a utilização do fator intra-setor Z, sem explicar a 

fórmula de cálculo do IHH, para cada classe terapêutica, de acordo com seu nível de 

concentração. A coluna part^2 indica a concentração de mercado, calculada de acordo com o 

IHH, nesse exemplo o valor total de concentração do mercado ultrapassou o valor de 2500 

(3100,46 > 2500), portanto essa classe-terapêutica é considerada como oligopolizada e 

pertence ao nível 3 de concentração. Abaixo segue a tabela: 

 

Tabela 2: Participação de mercado - Base SAMMED (2013) 

Classe Terapêutica 
  

Empresa Faturamento da Empresa Participação % part^2 

Empresa 1  R$407.112,16  9,59% 91,89 

Empresa 2  R$1.062.702,28  25,02% 626,12 

Empresa 3  R$1.858.093,34  43,75% 1914,13 

Empresa 4  R$919.082,50  21,64% 468,32 

Total  R$4.246.990,28  100,00% 3100,46 

Fonte: apresentação de ppt. Relatório de Comercialização -2015 CMED, disponível em: 

http://portal.anvisa.gov.br/documents/374947/406838/Apresenta%25C3%25A7%25C3%25A3

o_SAMMED_2015.pdf/509d5ef7-9db3-4511-901d-e75540c52aa8 

 

A efetividade da CMED como agência mitigadora das falhas de mercado, 

capaz de evitar a prática de preços abusivos, já foi questionada pelo Tribunal de Contas da 

União em seu Relatório de Auditoria Operacional TC 034.197/2011-7. As conclusões do 

citado relatório, bem como suas propostas de melhoria encaminhadas ao MS, são 

destrinchadas no capítulo de análises desta pesquisa. 

 

Os conceitos de regulação econômica e as características do mercado 

farmacêutico, assim como as funções desempenhadas pela CMED, abordados ao longo deste 

capítulo serão ferramentas úteis para a análise que vem a ser o objetivo maior desta pesquisa: 
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avaliar os efeitos que a regulação de preços da CMED tem sobre as compras públicas de 

medicamentos em MG. No capítulo seguinte é tratado o ordenamento jurídico que rege a 

política de assistência farmacêutica no Brasil, com ênfase na aquisição de medicamentos feita 

pela Secretaria de Planejamento e Gestão de Minas Gerais para atender aos órgãos do Estado 

e aos Municípios de Minas Gerais. 
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3. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM 

MINAS GERAIS 

 

Neste capítulo é feita uma breve descrição do ordenamento jurídico brasileiro 

que rege as políticas de saúde, com ênfase na assistência farmacêutica e seu histórico. 

Também é feita uma explanação sobre a condução da assistência farmacêutica do SUS, com 

enfoque especial à forma de aquisição dos medicamentos e ao papel que o Centro de Serviços 

Compartilhados da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais exerce 

nessas compras no Estado de Minas Gerais. 

 

Após a redemocratização da sociedade brasileira ocorrida no final da década de 

1980, a promulgação da Constituição Federal em 1988, conhecida como “Constituição 

Cidadã” e o movimento da Reforma Sanitária34 o Brasil passou a adotar um sistema de saúde 

público abrangente, universal e cuja principal mudança foi passar a reconhecer a saúde como 

direito fundamental a todas as pessoas e um dever para o Estado. 

 

A materialização do direito à saúde passou a exigir do Estado a adoção de 

políticas sociais e econômicas para combater todos os tipos de riscos e agravos à saúde, além 

de tornar universal a todos o acesso aos serviços de saúde. O conjunto de normas jurídicas que 

regem as ações e os serviços de saúde, realizados tanto pelo Estado como pela iniciativa 

privada, está inserido no âmbito do Direito Sanitário35.  

 

Antes da promulgação da Constituição Federal de 1988 (CF/88), os serviços 

públicos de saúde eram oferecidos pelo Instituto Nacional de Assistência Médica da 

Previdência Social (INAMPS). O INAMPS era uma autarquia federal vinculada ao Ministério 

da Previdência e Assistência Social, criado pelo regime militar em 1974 e cuja finalidade era 

prestar atendimento médico e dentário aos que contribuíam com a previdência social, ou seja, 

                                                
34 Movimento composto por médicos e demais profissionais da área da saúde e da sociedade civil que 

fizeram oposição à forma centralizada e pouco democrática com que o governo militar conduzia as 

políticas de saúde. Era um movimento de caráter eminentemente social e que formulou um novo 
conjunto de ideias propondo mudanças e transformações para a área da saúde, principalmente a 

necessidade de fortalecimento de estados e municípios, numa gestão compartilhada com a União 

(CONASS, 2015; VIEIRA, 2013).  

 
35 Trata-se do ramo do direito que disciplina as ações e os serviços públicos e privados relacionados à 

saúde, é composto pelo conjunto de normas jurídicas que visa à efetivação do direito à saúde, 

possuindo um regime jurídico especifico (VIEIRA, 2013). 
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somente aos contribuintes seus familiares e dependentes. O INAMPS, para cumprir seu 

objetivo, dispunha de uma rede de hospitais públicos próprios e também firmava convênios 

com hospitais particulares. Aqueles que não estavam inseridos no mercado formal de trabalho 

e, portanto, não contribuíam com a Previdência Social tinham somente as Santas Casas e 

demais hospitais filantrópicos para recorrerem, em caso de necessidade. 

 

A partir de 1988, a nova constituição determinou em seus artigos 196 e 197, 

que: 

Art. 196- A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 

políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de 
outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação.  

Art. 197- São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao 

Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, 
fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou 

através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito 

privado.  

 

A Lei Orgânica da Saúde (Lei n. 8080/90) criou o Sistema Único de Saúde 

(SUS) e definiu suas atribuições, incluindo no seu campo de atuação a “formulação da política 

de medicamentos (...)” e atribuindo ao setor da saúde a responsabilidade pela “execução de 

ações de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica”.  

 

A grande inovação trazida pelo SUS, além de ser uma política de caráter 

descentralizador, foi a adoção de alguns princípios doutrinários para legitimar e nortear sua 

gestão: universalidade, integridade e equidade. A universalidade está ligada à garantia do 

direito à saúde para todos os brasileiros, sem distinção ou discriminação, de acesso aos 

serviços oferecidos pelo SUS. O significado deste princípio é extremamente importante para a 

consolidação da democracia, pois, a partir de então, não apenas as pessoas com “carteira 

assinada” (comprovante de recolhimento pecuniário à previdência, previsto nas leis da 

consolidação trabalhista- CLT) poderiam contar com tais serviços, mas toda a população. 

Outro princípio fundamental é o da integralidade. Tal conceito parte da ideia de que existem 

várias dimensões que são integradas quando se trata de saúde, tanto dos indivíduos quanto das 

coletividades. Assim, o SUS procura ter ações contínuas no sentido da promoção, da proteção, 

da cura e da reabilitação, e não somente o combate à doença. Como apontam Vasconcelos e 

Pasche: 

[...] esse princípio orientou a expansão e qualificação das ações e serviços do 

SUS que ofertam desde um elenco ampliado de imunizações até os serviços 
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de reabilitação física e mental, além das ações de promoção da saúde de 

caráter nacional intersetorial.  (VASCONCELOS e PASCHE, 2006, p. 535). 

 

Da mesma forma, a equidade “como princípio complementar ao da igualdade, 

significa tratar as diferenças em busca da igualdade” (ELIAS, 2008, p. 14). Assim, este 

princípio veio ao encontro da questão do acesso aos serviços, acesso muitas vezes prejudicado 

por conta da desigualdade social existente no Brasil. Outro elemento marcante do ideário do 

SUS é o controle social, ou seja, a participação dos cidadãos na gestão do serviço, por meio 

dos conselhos de saúde e das ouvidorias. Atendendo às reinvindicações da Reforma Sanitária, 

o SUS foi desenhado como um sistema público de saúde descentralizado e participativo e em 

razão disso exigiu que suas responsabilidades fossem compartilhadas entre todos os entes 

federativos, ou seja, a gestão passou a ser interdependente e partilhada tanto na prestação dos 

serviços quanto no seu financiamento.  

 

A Lei Orgânica da Saúde, ao dispor sobre o SUS, seus objetivos, atribuições e 

diretrizes demarcou, com ênfase, um espaço para atuação na área da vigilância sanitária, em 

consonância com a nova abordagem do conceito de saúde trazida pela CF/88 (VIEIRA, 2013). 

A partir de então toda política de saúde passou a ser norteada pela ideia de que saúde era algo 

além do simples combate à doença. O novo modelo de saúde pública deveria basear-se no 

alcance de um estado de saúde, através do combate aos riscos e ações preventivas, como bem 

expressa a definição de vigilância sanitária do artigo 6º parágrafo primeiro, da lei 8.080/1990: 

Entende-se por vigilância sanitária um conjunto de ações capaz de eliminar, 

diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários 

decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens de consumo 
que, direta ou indiretamente, se relacionem com a saúde, compreendidas 

todas as etapas e processos, da produção ao consumo; o controle da 

prestação de serviços que se relacionam direta ou indiretamente com a 
saúde.  

 

Este novo cenário passou a exigir do poder público uma grande capacidade de 

resposta ante a complexidade e abrangência das questões que envolvem a vigilância sanitária, 

não apenas pela multiplicidade e diversidade de riscos, mas também devido aos múltiplos 

interesses econômicos, que em alguns casos podem dificultar suas atividades (VIEIRA, 

2013). A regulação sanitária atualmente ocorre num cenário muito globalizado, de forma a 
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exigir ações e estratégias de vigilância para além do território nacional36, e com diversas 

transformações paradoxais. Ao mesmo tempo em que o acesso à saúde passou a ser tratado 

como direito fundamental, cresceu também a noção de bem econômico, com elevado aumento 

do nível de mercantilização37 da oferta dos bens relacionados à saúde.  

 

No âmbito da vigilância sanitária, os medicamentos são tratados como um bem 

prioritário e essencial, devido ao seu impacto sobre a saúde das pessoas (VIEIRA, 2013). O 

medicamento, dentre todas as ações de saúde, é a que tem maior efetividade, tendo em vista 

sua resolutividade. 

 

A garantia do direito ao acesso a serviços de saúde, preconizada pelo SUS, 

inclui o medicamento, componente essencial para a integralidade do cuidado à saúde. A este 

conjunto de ações que visam a promoção, proteção e recuperação da saúde, tendo o 

medicamento como insumo básico, é dado o nome de Assistência Farmacêutica (CONSELHO 

FEDERAL DE FARMÁCIA, 2010). As ações desenvolvidas pelo setor público na área da 

Assistência Farmacêutica não se limitam apenas à aquisição de medicamentos, embora seja 

este o enfoque desta pesquisa. Elas se estendem também à pesquisa, desenvolvimento, 

produção de medicamentos e insumos, seleção, programação, distribuição, dispensação38, 

garantia de qualidade, utilização racional dos medicamentos e a elaboração de planos, 

programas e atividades específicas relacionadas à área.  

 

                                                
36 Um fenômeno que se nota é a desterritorialização da produção, que passou a ser feita de forma 

fragmentada em diversos países, e passou a exigir dos sistemas de vigilância sanitária, por exemplo, na 

produção de fármacos, mecanismos de rastreabilidade dos medicamentos e seus insumos, para garantir 
a qualidade, identificar e localizar potenciais fontes de riscos e danos à saúde pública (VIEIRA, 2013). 

 
37 No que tange a utilização racional dos medicamentos, é dever dos gestores da saúde, tanto públicos 

como privados, lutar contra a tendência de que medicamentos são bens de consumo como outro 
qualquer e essa é uma tarefa muito desafiadora tendo em vista os atuais interesses mercadológicos da 

indústria. 

 
38 As atividades de: seleção (estabelecimento da lista de medicamentos à serem adquiridos); 

programação (garantir a disponibilidade dos medicamentos previamente selecionados nas quantidades 

adequadas e no tempo oportuno para atender as necessidades da população); aquisição (compra dos 
medicamentos estabelecidos na programação); armazenamento (recebimento/ato de conferência, 

estocagem, segurança, conservação dos medicamentos e controle de estoque); distribuição (entrega 

dos medicamentos para as unidades de saúde); dispensação (entrega do medicamento correto ao 

usuário, na dosagem e quantidade prescrita, garantindo, assim, o uso racional de medicamentos) e 
farmacovigilância (acompanhamento do desempenho dos medicamentos que já estão no mercado), são 

conhecidas pelos gestores da área da saúde como o Ciclo da Assistência Farmacêutica (BRITTO, 

2015). 
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A Assistência Farmacêutica é decisiva para a efetividade dos serviços em 

saúde e é um dos maiores, senão o maior desafio a ser enfrentado pelos gestores e 

profissionais da área de saúde, tanto pelo enorme montante de recursos financeiros 

envolvidos, como pela necessidade premente de tornar o acesso a medicamentos universal, 

equitativo e integral, conforme pregam os princípios fundamentais do SUS. Dada a 

importância que é conferida aos medicamentos e à Assistência Farmacêutica, organismos 

internacionais como a Organização Mundial da Saúde (OMS) e a Organização Pan-americana 

da Saúde (OPAS) estimulam que os governos nacionais adotem estratégias para regular 

aspectos técnicos, farmacológicos e comerciais dos medicamentos, de forma a conciliá-los 

com seus objetivos de assistência farmacêutica. 

 

O primeiro grande esforço do Estado brasileiro em instituir uma política 

pública de Assistência Farmacêutica data de 1971, quando o Governo Militar, por meio do 

Decreto Nº 68.806, criou a Central de Medicamentos (CEME). A CEME ficou caracterizada 

por manter uma política extremamente centralizada de aquisição e de distribuição de 

medicamentos. Possuía como principais objetivos a promoção e organização da assistência 

farmacêutica voltada para a população de baixo poder aquisitivo, o desenvolvimento de 

pesquisas científicas e tecnológicas no campo químico-farmacêutico e o incentivo à instalação 

de fábricas de matérias-primas e laboratórios.  

 

Esta centralização da gestão, produção e/ou aquisição e estocagem dos 

medicamentos acarretou em inúmeros problemas, principalmente em grandes perdas de 

medicamentos, provocadas pela má estocagem; a fabricação de medicamentos em desacordo 

com as reais necessidades, resultando no excesso de alguns e em insuficiência de outros e o 

desperdício de insumos e de recursos financeiros. Outro ponto em que a CEME não 

conseguiu lograr êxito foram nas propostas de fortalecimento do setor farmacêutico, 

notadamente no que se refere à produção estatal de insumos farmacêuticos. A falta de 

consenso entre o setor estatal e o setor privado levaram a um baixo desenvolvimento da 

produção estatal de medicamentos e a um predomínio do setor privado.  Apesar de todas as 

dificuldades enfrentadas para a consecução de seus objetivos, algumas das iniciativas da 

CEME foram bem-sucedidas e perduram até os dias de hoje, mesmo que com nomenclaturas 
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diferentes. Destacam-se nesse sentido a lista da Relação Nacional de Medicamentos 

Essenciais (RENAME)39 e do Programa de Farmácia Básica40 de atenção primária.  

 

Após a extinção da CEME, somente em 1998, tornou-se necessária a 

formulação de uma nova política de medicamentos, processo que culminou com a criação da 

Política Nacional de Medicamentos (PNM) publicada em 1998, pela Portaria Nº 3.916 do MS. 

A PNM, que está em vigor até os dias de hoje, foi concebida em um contexto no qual era 

necessário reorganizar a forma de fornecimento de medicamentos à população, em 

concordância com o ideal de descentralização das ações do SUS. Seu propósito é o de garantir 

a necessária segurança, eficácia e qualidade dos medicamentos, a promoção do uso racional e 

o acesso da população àqueles medicamentos considerados essenciais. Para atingir esses 

objetivos, suas duas principais atribuições são: 

 Revisão permanente da RENAME: tarefa que fica a cargo da Comissão 

Técnica e Multidisciplinar de Atualização da RENAME (COMARE), cujo 

regimento interno estabelece os critérios de seleção a serem adotados. A 

RENAME deve ser o instrumento básico para a elaboração das listas estaduais 

e municipais, uma vez que contempla as patologias e agravos à saúde mais 

comuns no país. Do ponto de vista regulatório seu principal benefício é dirimir 

a assimetria de informação para farmacêuticos, gestores do SUS, médicos, 

demais profissionais envolvidos e pacientes. 

 Reorientação da Assistência Farmacêutica: a mudança da estrutura da 

Assistência Farmacêutica é um dos grandes desafios para os gestores e 

profissionais do SUS, uma vez que sua reorientação propõe uma mudança no 

modelo de organização e na forma de gerenciamento, tendo por base uma nova 

                                                
39 RENAME é a lista oficial de medicamentos que atendem às necessidades de saúde prioritárias da 
população brasileira. É um instrumento para nortear as ações de assistência farmacêutica no SUS, 

serve de base para a produção das listas de medicamentos utilizadas nos níveis estadual e municipal de 

atenção à saúde. A intenção da relação de medicamentos essenciais é proteger a saúde dos cidadãos, 
pois evita o uso de fármacos cuja eficácia terapêutica é duvidosa ou não comprovada por evidências 

científicas, cujo perfil de risco à saúde pode ser maior do que os benefícios propiciados, de 

associações de medicamentos sem justificativa clínica ou de duplicidade de fármacos para a mesma 
indicação clínica. 

 
40 Programa do Ministério da Saúde constituído de uma vasta rede de farmácias próprias ou de 

farmácias particulares conveniadas que distribuem gratuitamente ou vendem medicamentos a preços 
de custo, visa atingir as parcelas da população que utilizam os serviços do SUS, ou que tem 

dificuldades para manter tratamento medicamentoso devido ao alto preço dos medicamentos. 
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lógica de atuação, mais descentralizada, democrática e participativa (MARIN, 

2003). 

 

A Assistência Farmacêutica é um dos blocos de financiamento41 do SUS e é 

financiada por suas três instâncias gestoras (União, Estados e Municípios). Seus recursos são 

canalizados para três tipos distintos de medicamentos: 

 Componente Básico da Assistência Farmacêutica: destina-se à aquisição de 

medicamentos essenciais, presentes no elenco da Referência Nacional de 

Medicamentos e Insumos Complementares para a Assistência Farmacêutica na 

Atenção Básica. São aqueles destinados à atenção primária à saúde voltados ao 

combate das doenças e agravos mais prevalentes; 

 Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica: destina-se ao 

financiamento dos medicamentos relativos às doenças endêmicas e epidêmicas, 

que configuram problemas de saúde pública, com impacto socioeconômico 

relevante e cujo controle e tratamento exijam protocolos e normas específicas 

estabelecidas; 

 Componente Especializado da Assistência Farmacêutica: é composto por 

medicamentos utilizados em doenças raras e graves, padronizados pelo 

Ministério da Saúde, cuja dispensação atende a casos e cujas linhas de cuidado 

estão definidas em Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas publicados 

pelo Ministério da Saúde.  

 

É importante ressaltar que o bloco de financiamento da Assistência 

Farmacêutica não abrange os medicamentos de uso hospitalar e oncológicos42, uma vez que 

estes fazem parte do bloco de financiamento da Atenção de Média e Alta Complexidade. 

 

Em 1998, logo após a concepção da PNM e dando início ao processo de 

descentralização da Assistência Farmacêutica, foi criado o Incentivo à Assistência 

                                                
41 O Ministério da Saúde, ao regulamentar o financiamento e a transferência dos recursos federais para 

as ações e serviços de saúde, subdividiu os recursos na forma de Blocos de Financiamento. São seis os 

Blocos de Financiamento: Atenção Básica; Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e 

Hospitalar; Vigilância em Saúde; Assistência Farmacêutica; Gestão do SUS e Investimentos na Rede 
de Serviços de Saúde. 

 
42 Medicamentos destinados ao tratamento do câncer. 
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Farmacêutica Básica (IAFB), com valores de repasse pactuados43 pela Comissão Intergestores 

Tripartite44 (CIT), o objetivo era deixar a política de aquisição de medicamentos menos 

centralizada na União e mais a cargo dos estados e principalmente municípios. O Incentivo à 

Assistência Farmacêutica Básica é um recurso financeiro oriundo das três esferas de governo, 

destinado à aquisição de medicamentos essenciais que devem ser disponibilizados nos postos 

de saúde do SUS (municipais).  

 

Os recursos federais destinados aos estados e municípios qualificados são 

repassados pelo Fundo Nacional de Saúde aos fundos estaduais e/ou municipais de Saúde e os 

valores são proporcionais ao número de habitantes dos municípios. Cada ente contribui com 

uma parcela financeira. 

 

Em 1999, por meio da Portaria GM/MS nº 176, foram estabelecidos os critérios 

e requisitos para os Estados e Municípios se habilitarem a receber esse incentivo financeiro, 

condicionando a transferência do recurso federal à pactuação de contrapartida financeira dos 

estados e municípios. No tocante ao gerenciamento do recurso financeiro do incentivo, a 

pactuação estabelecida é distinta nos diferentes estados, variando desde a centralização total 

no estado (estado retém os recursos do IAFB e realiza a aquisição dos medicamentos 

destinados aos postos de saúde), até a descentralização total nos municípios (os municípios, 

de posse dos recursos do IAFB, realizam a aquisição dos medicamentos). Além dessas, alguns 

estados optaram por pactuações mistas, entre elas a centralização parcial no estado e a 

descentralização parcial nos municípios (CONASS, 2015).  

 

Outra condicionalidade relacionada aos repasses do IAFB é a elaboração do 

Plano Estadual de Assistência Farmacêutica Básica. É responsabilidade das Secretarias 

Estaduais de Saúde a elaboração deste plano atualizado e aprovado a cada ano pela Comissão 

                                                
43 Entende-se por pactuação, na gestão da Assistência Social, as negociações estabelecidas com a 

anuência das esferas de governo envolvidas, no que tange à operacionalização da política, não 
pressupondo processo de votação nem tão pouco de deliberação. As pactuações de tais instâncias só 

são possíveis na medida em que haja concordância de todos os entes envolvidos, sendo formalizada 

por meio de publicação da pactuação e submetidas às instâncias de deliberação. 
 
44 As Comissões Intergestores Tripartite e Bipartite são espaços intergovernamentais, políticos e 

técnicos em que ocorrem o planejamento, a negociação e a implementação das políticas de saúde 

pública. As decisões se dão por consenso, e não por votação, o que estimula o debate e a negociação 
entre as partes. A Comissão Intergestores Tripartite (CIT) tem representantes das três esferas, União, 

estados e municípios e nela são definidas as diretrizes, estratégias, programas, projetos e a alocação de 

recursos do SUS. 
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Intergestores Bipartite45. O Plano Estadual de Assistência Farmacêutica Básica é 

fundamentado nas atividades de seleção, programação, aquisição e distribuição de 

medicamentos no âmbito do Estado, nos recursos humanos, materiais e financeiros 

disponíveis, na rede de serviços existentes, entre outros e deve contemplar: 

 Listagem completa de medicamentos para Assistência Farmacêutica 

básica, a ser adquirido com este recurso financeiro; 

 Os mecanismos de adesão e responsabilidade dos municípios; 

 O pacto de gestão do recurso, com estabelecimento dos valores das 

contrapartidas estaduais e municipais; 

 A sistemática de programação, acompanhamento e avaliação da sua 

implementação no Estado. 

 

As duas últimas grandes introduções no marco regulatório da saúde e da 

assistência farmacêutica foram a criação, em 2003, da Secretaria de Ciência, Tecnologia e 

Insumos Estratégicos (SCTIE), à qual compete a formulação, implementação e avaliação das 

políticas nacionais de assistência farmacêutica e de medicamentos e a definição da Política 

Nacional de Assistência Farmacêutica (PNAF) em 2004. A PNAF, além de garantir os 

princípios da universalidade, integralidade e equidade, zela pela promoção, proteção e 

recuperação da saúde através da utilização de medicamentos e prevê expressamente em eixo 

estratégico o “estabelecimento de mecanismos adequados para a regulação e monitoração do 

mercado de insumos e produtos estratégicos para a saúde, incluindo os medicamentos” em 

total concordância com o trabalho exercido pela CMED.  

 

3.1 Processo licitatório para aquisição de medicamentos em Minas Gerais  

 

No Estado de Minas Gerais, as compras de medicamentos são consideradas 

como compras estratégicas e prioritárias e ficam a cargo de uma central de compras 

                                                
45 Foro, em nível estadual e municipal, de articulação, negociação, pactuação e deliberação quanto aos 

aspectos operacionais e de regulamentação do SUS.  
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especializada dentro do Centro de Serviços Compartilhados46 (CSC) da Secretaria de Estado 

de Planejamento e Gestão (SEPLAG). Essa Central recebe as solicitações dos órgãos 

interessados na aquisição dos medicamentos, agrupa-as em pedidos de compras e instrui os 

processos de compras. 

 

As compras são realizadas por meio de licitações na modalidade de pregão 

eletrônico para registro de preços. Isso ocorre por determinação do Decreto Estadual nº. 

44.786/08, que define que a aquisição e/ou contratação de bens e serviços comuns47, onde se 

incluem os medicamentos, seja realizada pela modalidade pregão, preferencialmente 

eletrônico, ressalvadas as hipóteses previstas na lei. Ademais, o art. 15, inciso II, da Lei n. 

8.666/93 diz que as compras, sempre que possível, deverão ser processadas por meio do 

Sistema de Registro de Preços (SIRP), utilizando-se as modalidades pregão ou concorrência.  

 

Pregão eletrônico é uma modalidade de licitação utilizada pela Administração 

Pública, para contratar bens e serviços, realizada via web. Foi estabelecida por meio da lei 

federal 10.520/2002 (Lei do Pregão48). O pregão eletrônico visa aumentar a quantidade de 

participantes e tornar o processo licitatório mais simples, competitivo e eficiente, pois permite 

a ampliação da disputa licitatória, com a participação de maior número de empresas de 

diversas localidades, já que tudo é realizado via web. Além disso, tornou mais eficiente e 

                                                
46 Ferramenta de gestão, adotada pelo Governo de Minas Gerais, que permite integrar todas as 

atividades meio (aquelas que não constituem necessariamente seu core business , ou seja, suas 
atividades finalísticas de atendimento à população) e que possibilita a criação de estratégias 

administrativas e transacionais (operacionais, burocráticas e repetitivas). Desta forma, áreas diferentes 

do Estado passam a executar o trabalho de uma forma alinhada e centralizada, pensando 
estrategicamente e de forma integrada, com o objetivo de melhorar o desempenho, otimizar e 

padronizar a prestação de serviços internos e reduzir riscos e principalmente gastos. A aquisição de 

medicamentos por ser uma atividade comum a mais de um órgão (Secretaria de Saúde, Fundação 

Hospitalar do Estado de Minas Gerais, Policia Militar de MG, Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, 
Fundação Ezequiel Dias, Instituto de Previdência Social de Minas Gerais, dentre outros) e por ser 

considerada estratégica e prioritária passou a ser realizada de forma centralizada, ficando à cargo de 

uma central especializada em medicamentos da subsecretaria CSC da SEPLAG/MG. 
 
47 O Art. 1º da Lei nº 10.520 de 2002 (Lei do Pregão) determina: “Consideram-se bens e serviços 

comuns para os fins e efeitos deste artigo, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam 
ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado. ”   

 
48 A mesma lei também criou o chamado "pregão presencial", que obrigava os licitantes a 

comparecerem à negociação, conduzida por um pregoeiro devidamente designado pelo órgão da 
administração pública que organizou a licitação. Contudo devido à grande disseminação do acesso à 

internet no Brasil o pregão eletrônico se tornou mais comum e utilizado e o pregão presencial caiu em 

desuso. 
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barato o processo licitatório, por permitir a simplificação de muitas das etapas burocráticas 

que tornavam demorada a contratação com a administração pública. 

 

O pregão eletrônico basicamente funciona da seguinte maneira: o fornecedor 

interessado em contratar com a administração pública deve cadastrar-se no website do órgão 

solicitante49. Ao se cadastrar, o fornecedor recebe uma senha, que permite o acesso à opção 

para certificação da empresa. Após a confirmação da certificação, o fornecedor está apto a 

participar dos pregões. O pregão eletrônico acontece como numa sala de bate-papo, onde as 

propostas são apresentadas pelos concorrentes. O pregoeiro é o profissional encarregado de 

receber as propostas e lances, e conduzir o processo de forma a fazer com que os concorrentes 

deem lances até que não haja mais propostas. O pregão ocorre como um leilão decrescente de 

preços, o fornecedor que oferecer o menor preço pelo bem ou serviço ganha a licitação.  

 

Em seguida, verifica-se a habilitação da empresa vencedora. Se ela não estiver 

devidamente habilitada, a documentação da empresa que ficou em segundo lugar é 

examinada. Ao final da sessão, os candidatos podem manifestar a intenção de entrarem com 

recursos, caso queiram que a Administração reexamine alguma decisão. Finalmente, após o 

julgamento dos recursos eventualmente interpostos, a contratação é efetuada (PIETRO, 2012). 

É importante salientar que as empresas que fornecerão ao Estado medicamentos devem 

apresentar algumas documentações específicas para estarem aptas a fornecerem ao Estado50.  

 

O Registro de Preços (que não se trata de uma modalidade de licitação) é um 

sistema utilizado pela Administração Pública para aquisição de bens e serviços em que os 

fornecedores interessados concordam em manter os preços combinados junto ao órgão 

gerenciador por um prazo de até um ano. Estes preços são lançados em uma ata de registro de 

preços visando contratações futuras, obedecendo-se às condições estipuladas no ato 

convocatório da licitação. A Ata de Registro de Preços também anota o quantitativo que a 

                                                
49 No caso do Estado de Minas Gerais é requisito, para entrarem nas licitações, que as empresas se 

cadastrem no Cadastro Geral de Fornecedores (CAGEF), que é um dos módulos do Sistema Integrado 

de Administração de Materiais e Serviços (SIAD). 
 
50 As empresas licitantes, de qualquer setor, estão sujeitas às habilitações: jurídica, fiscal-trabalhista e 

econômico-financeira. As empresas farmacêuticas, contudo, devem se submeter a uma habilitação de 

caráter técnico, em virtude da natureza dos medicamentos. Essa conferencia de documentos envolve a 
apresentação dos seguintes documentos: alvará sanitário, autorização de funcionamento, certificado de 

regularidade técnica, autorização especial de funcionamento (para medicamentos controlados), página 

da tabela CMED para conferencia de preço-teto, registro do medicamento e a bula. 
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Administração Pública pretende adquirir ao longo do período de vigência da Ata, contudo não 

existe uma obrigatoriedade de ser consumida toda aquela quantidade.  

 

Uma licitação com utilização de Registro de Preços (RP) funciona da seguinte 

maneira: as empresas interessadas em contratar com o órgão público entram na licitação51 e 

aquela que propuser o preço mais vantajoso será declarada vencedora, ficando sua oferta 

registrada na ata de registro de preços, bem como a quantidade planejada para ser adquirida. 

Quando a Administração necessitar daquele produto ou serviço, poderá solicitar a contratação 

ou fornecimento pelo preço que estava previamente acordado. Existe, prevista na Lei 

8.666/93, a possibilidade de que as atas de RP possam ter seus preços reajustados, caso o 

fornecedor solicite um reequilíbrio econômico-financeiro do contrato em virtude de um fato 

de natureza imprevisível que acarrete um aumento de custos. O Registro de Preços é 

promovido por um órgão gerenciador, mas podem fazer parte dele outros órgãos participantes 

(também conhecidos como “caronas”), que também manifestarem interesse na aquisição ou 

contratação daquele bem ou serviço. No caso de Minas Gerais, as atas de medicamentos são, 

em sua maioria, geridas pelo CSC da SEPLAG e os demais órgãos interessados: Secretaria de 

Saúde, Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, Policia Militar de MG, Corpo de 

Bombeiros de Minas Gerais, Fundação Ezequiel Dias, Instituto de Previdência Social de 

Minas Gerais e Universidade Estadual de Montes Claros, dentre outros, aderem às atas como 

órgãos participantes.  

 

O Sistema de Registro de Preços é uma opção economicamente vantajosa à 

Administração por diversos fatores: nas situações em que há necessidade de compras 

habituais a realização de apenas um processo licitatório é mais eficiente; quando a 

característica do bem ou serviço recomenda contratações frequentes; quando a estocagem dos 

produtos não for recomendável pelo caráter perecível ou pela dificuldade no armazenamento; 

quando for viável a entrega parcelada; quando não for possível definir previamente a 

quantidade exata da demanda e quando for conveniente a mais de um órgão da 

Administração. 

 

Por todas as razões citadas acima é extremamente razoável e indicado se adotar 

o SIRP para a aquisição de medicamentos, uma vez que são aquisições rotineiras e que não se 

                                                
51 O CSC utiliza a modalidade de pregão, mas também é possível realizar registro de preço via 

concorrência. 
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sabe precisar efetivamente o quantitativo para a compra de medicamentos. Outro ponto 

positivo do SIRP é que ele ajuda evitando a formação de grandes estoques nas unidades 

administrativas, uma vez que medicamentos são bens perecíveis e demandados em grandes 

quantidades pela Administração Pública estadual. Não obstante, é recomendável que as 

quantidades a serem postas nos editais de licitação, com RP, sejam estimadas com precisão, 

tendo como parâmetros as contratações anteriores, necessidades atuais, mudanças sazonais e 

eventuais previsões futuras.  

 

Os pregões eletrônicos para registro de preços do Estado de Minas Gerais 

ocorrem na plataforma web: www.compras.mg.gov.br, interligada ao Sistema Integrado de 

Administração de Materiais e Serviços (SIAD). O SIAD é um sistema de gestão integrado 

composto de vários módulos, alguns com acesso pela internet e outros somente na intranet, 

que juntos permitem realizar todos os procedimentos relativos aos processos de compra, 

contrato, material de consumo, material permanente, dentre outros, e o gerenciamento destes 

processos.  

 

Por meio dos módulos do SIAD o governo mineiro controla o ciclo de 

suprimentos de materiais e serviços, desde o planejamento da compra até o momento em que 

os materiais são recebidos ou os serviços contratados são realizados. Para exemplificar, a 

aquisição de medicamentos perpassa diversos desses módulos do SIAD, desde a seleção do 

princípio ativo que será comprado, no Catálogo de Materiais e Serviços (CATMAS), 

passando pela inscrição das empresas que disputarão a licitação no Cadastro Geral de 

Fornecedores (CAGEF) e por último a realização do pregão eletrônico no Sistema de Pregão 

Eletrônico (SISPREL) e o posterior registro das condições de preço, quantidade e 

fornecimento no Sistema de Registro de Preços (SIRP). 

 

O ciclo logístico advindo desses módulos que compõem o SIAD produz um 

enorme volume de dados de diferentes origens, haja vista que os diversos setores da 

administração pública estadual utilizam intensamente os módulos (sistemas transacionais) do 

SIAD. Esses dados são armazenados numa ferramenta de business intelligence52 (BI) 

                                                
52 Business Intelligence (BI) é um conjunto de ações que visam oferecer suporte a gestão de uma 

organização, tendo a informação como insumo básico. Refere-se ao processo de coleta, organização, 
análise, compartilhamento e monitoramento de informações que oferecem suporte a gestão de 

negócios. Seu propósito é auxiliar na transformação de dados brutos em informações significativas e 

uteis a fim de analisar o negócio e auxiliar na formulação de estratégias (SOUZA, 2014).  
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chamada Armazém de Informações do SIAD (Armazém SIAD). O Armazém SIAD é um 

banco de dados gigantesco que consolida dados extraídos dos diversos sistemas que integram 

o SIAD. Sua função, além de armazenar, é ser utilizado para emitir relatórios e análises 

gerenciais de modo que possam ser usados para tomada de decisão e análises gerenciais.  

 

A presente pesquisa fez-se valer dessa funcionalidade do Armazém SIAD e 

extraiu dele um relatório sobre as aquisições de medicamentos feitas pelo governo de Minas 

Gerais pela modalidade de pregão eletrônico nos anos de 2015 e 2016. Esse relatório em 

excel, que será mais detalhado no próximo capítulo, permitiu fazer a análise comparativa, que 

é a essência dessa pesquisa, entre os preços das aquisições estaduais com os preços de outros 

bancos de dados e os preços-teto da CMED. 

 

Até o presente momento essa pesquisa abordou um histórico sobre a regulação 

do mercado farmacêutico brasileiro; sua dinâmica de funcionamento, em nível mundial e 

nacional; as abordagens normativa e positiva da regulação econômica e seus conceitos mais 

relevantes relacionados com o mercado de medicamentos; e agora neste terceiro capítulo, uma 

breve descrição do ordenamento jurídico da saúde que rege as políticas de assistência 

farmacêutica e seu processo de compras em Minas Gerais.  

 

No próximo capítulo é apresentada uma tabela comparativa de preços entre os 

valores das compras de medicamentos em Minas Gerais, os valores de alguns bancos de dados 

da área de saúde, e os preços-teto estipulados pela CMED. Também será descrita a 

metodologia utilizada para a elaboração da tabela. Essa comparação visa avaliar o tipo de 

impacto que a regulação de preços da CMED tem sobre a compra de medicamentos do Estado 

de Minas Gerais. 
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4. ANÁLISE COMPARATIVA: PREÇOS PRATICADOS EM COMPRAS PÚBLICAS 

E A REGULAÇÃO DA CMED  

 

Este quarto capítulo apresenta uma tabela comparativa de preços de 

medicamentos, detalha os parâmetros adotados para sua elaboração, as justificativas para a 

adoção de cada um deles e suas limitações. A primeira parte do capítulo está subdividida em 

três seções, cada uma abordando um banco de dados que serviu de fonte de informações para 

a montagem da tabela: Armazém SIAD, Banco de Preços em Saúde (BPS) e a lista CMED. 

Em seguida, detalha-se passo-a-passo como foi elaborada a tabela usada na análise do 

capítulo subsequente e, por último, apresenta-se a mesma. 

 

4.1 Armazém SIAD 

 

Conforme explicado no capítulo anterior, os dados sobre todo o fluxo logístico 

e de suprimentos do Estado de Minas Gerais são armazenados no Armazém SIAD. Assim, as 

informações de interesse sobre as compras de remédios em MG foram extraídas desse banco 

de dados na forma de uma planilha de excel, dia 16 de maio de 2017, e mostram os dados 

sobre as aquisições de medicamentos, via pregão eletrônico, nos anos de 2015 e 2016. A 

escolha dos anos de 2015 e 2016 se deve ao fato de que seriam necessários analisar dois anos 

de compras para poder encontrar uma maior diversidade de medicamentos nas atas de 

Registro de Preços (RP). Caso somente um ano fosse levado em conta, a quantidade e 

diversidade de medicamentos não seria muito útil para a análise que esta pesquisa se propõe a 

fazer.  

 

Na tabela extraída do Armazém SIAD constam os valores totais registrados em 

ata para a aquisição de medicamentos e não os valores liquidados (efetivamente gastos). Essa 

escolha se deve ao fato de que a quantidade registrada em ata reflete melhor a real demanda 

do Estado por medicamentos, apesar de nem sempre essa necessidade ser atendida, devido a 

diversos fatores53. Foram selecionados para comparação cento e cinco medicamentos54, num 

universo de 2165, cuja compra foi prevista no período, de maior valor total de compra (preço 

                                                
5353  

54 Dos 105 medicamentos selecionados três foram descartados das comparações de preços por não 

fazerem parte do rol de regulação da CMED, ou por não terem seus dados encontrados no BPS ou na 

lista CMED. 
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unitário x quantidade) registrado em atas do CSC.  Essa amostra, apesar de representar apenas 

aproximadamente 5% do quantitativo total registrado em atas, tem um valor financeiro muito 

representativo, de cerca de 62% do total de quase R$ 1 bilhão e 400 milhões registrado nas 

atas de RP55 no período. Uma vez que a análise foca na economicidade das compras públicas 

do Estado, justifica-se a amostra escolhida com base no seu impacto financeiro. 

 

O relatório na forma de tabela excel tirada do Armazém SIAD apresenta na 

primeira coluna o código do item no CATMAS (Catálogo de Materiais e Serviços); na 

segunda coluna o item (princípio ativo); na terceira coluna a unidade de aquisição (frasco, 

ampola, comprimido, etc.), na quarta coluna a localidade de entrega e na quinta coluna, o 

órgão gestor da ata de RP. Nas colunas seis e sete são exibidas as datas inicial e final de 

vigência da ata. As colunas oito e nove exibem a marca do item (marca comercial do 

medicamento ou laboratório fabricante) e o modelo do item (registro no MS). Das colunas 

número dez até a doze são exibidos, respectivamente, o valor da unidade de aquisição, a 

quantidade registrada e o valor total registrado. As três últimas colunas mostram dados sobre 

o fornecedor, seu CNPJ, nome fantasia e sua unidade federativa de origem56. A tabela excel 

em questão pode ser visualizada no Anexo A. 

 

4.2 Banco de Preços em Saúde 

 

O Banco de Preços em Saúde (BPS) é uma ferramenta de gestão, criada em 

1998, inicialmente com o nome de Banco de Preços Praticados na Área Hospitalar (BPPH), 

pelo Ministério da Saúde com o intuito de possibilitar comparações de preços das aquisições 

                                                
55 É importante assinalar que este valor não representa o montante total registrado pelo Estado de 

Minas Gerais com medicamentos nos anos de 2015 e 2016. O montante de quase R$ 1 bilhão e 400 

milhões somente considera as compras realizadas via pregão eletrônico para registro de preços, não 

abarcando, portanto, as demais modalidades de licitação. Também foram desconsiderados valores 
relativos a alguns RP’S divididos em lotes. As licitações divididas em lotes são licitações cujos itens 

são repartidos em grupos que passarão a compor um lote. No caso dos processos de compras de MG, 

algumas aquisições foram repartidas em lotes definidos por critérios geográficos/territoriais. Cada 
região delimitada pela Secretaria de Saúde (SES) integrava um lote do certame licitatório e os 

licitantes concorriam para ganhar o fornecimento de medicamentos para aquela região previamente 

definida. Nas ocasiões em que isso ocorreu foram contabilizados os valores destinados ao 
fornecimento de medicamentos para a cidade de Belo Horizonte e sua região metropolitana. 

 
56 A unidade federativa de origem dos fornecedores de medicamentos é importante para a identificação 

da alíquota de ICMS que incidiu sobre aquela compra e, portanto, para delimitação de seu respectivo 
preço-teto. Cumpre salientar que essa regra só vale para as aquisições realizadas no ano de 2015. A 

partir de 2016 a alíquota de ICMS passou a ser definida não mais pelo Estado de origem do fornecedor 

e sim pelo Estado de destino da mercadoria. 
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de produtos da área da Saúde, de modo a se ter uma noção das cotações de medicamentos nas 

diferentes regiões do Brasil. Sua criação veio em um momento conturbado do setor de 

medicamentos, com práticas abusivas das indústrias farmacêuticas, reajustes nos preços de 

medicamentos muito acima da inflação, licitações com medicamentos superfaturados, dentre 

outros problemas. De acordo com o Ministério da Saúde, “observou-se a prática de preços 

com diferenças extraordinárias quando comparados entre cidades, estados ou regiões na 

compra do mesmo produto e, muitas vezes, provenientes do mesmo fornecedor” (OPAS & 

BRASIL, 2013,  pág. 17). Para diagnosticar a causa desses problemas, e dos altos gastos com 

assistência farmacêutica no Brasil, criou-se o BPS (OPAS & BRASIL, 2013).  

 

O BPS é um sistema de informação utilizado para tornar público o resultado 

das compras de medicamentos, materiais médico-hospitalares, gases medicinais e outros 

produtos, realizadas por instituições públicas, filantrópicas ou privadas cadastradas no sistema 

(OPAS & BRASIL, 2013). Isso o torna uma ferramenta muito útil pois ajuda os gestores 

públicos a formularem o preço de referência durante o processo de compra.  Em 2004, o TCU 

recomendou ao MS que fosse obrigatório para todas as instituições de saúde do Brasil 

alimentar o BPS, além de tornar o banco referência como “fonte de informação ao alcance de 

toda sociedade, com maior transparência, tornando sua interface amigável” (OPAS & 

BRASIL, 2013, pág. 29). Após essa recomendação, de 2005 a 2008 o BPS foi reformulado, e 

hoje apresenta uma interface mais simples e fácil, tanto para os gestores, as instituições e 

estabelecimentos de saúde que alimentam o sistema, quanto para o controle social (OPAS & 

BRASIL, 2013).  

 

Desde então o BPS tornou-se instrumento de controle social, de ajuda na 

tomada de decisão em diversas auditorias realizadas pelo TCU e na utilização de seus dados 

para comparações, como as que ocorrem nesta pesquisa. As tabelas do BPS estão disponíveis 

na página eletrônica: http://aplicacao.saude.gov.br/bps/login.jsf e o acesso ao sistema é 

público57. A página do BPS permite realizar pesquisas por item, modalidade de licitação, 

instituição compradora, fornecedor, fabricante, faixas de preço e de quantidade, período da 

compra, se a compra foi motivada por ação judicial, sendo também possível acrescentar à 

busca dados provenientes do Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais 

                                                
57 Para gestores da saúde, públicos e privados, é possível se cadastrar no BPS com um login de acesso 

restrito, por meio do qual é permitido inserir dados das compras de medicamentos para alimentar o 

sistema. 
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(SIASGNET)58, que mostra as aquisições de medicamentos do Governo Federal. Após 

selecionar os critérios da pesquisa e clicar no botão pesquisar, o BPS mostra um relatório na 

forma de tabela com os resultados obtidos. Nas três primeiras colunas a tabela mostra os 

dados do item: Código BR, descrição do item (princípio ativo e forma farmacêutica) e a 

unidade de fornecimento (comprimido, frasco, etc.). Da quarta à sexta coluna, a tabela exibe 

os dados da compra: data da compra, modalidade licitatória usada e a data de inserção da 

compra no BPS. As sétima e oitava colunas são dedicadas aos nomes (razão social) do 

fabricante e do fornecedor, no caso de ser um distribuidor. As colunas nove, dez e onze 

mostram os dados da instituição que realizou a compra: nome da instituição, município e 

Unidade Federativa (UF). Por último, as três últimas colunas mostram a quantidade de itens 

comprados (medida em unidades de fornecimento), o valor unitário e a média ponderada pela 

quantidade. A tabela comparativa de preços do capítulo seguinte utiliza as médias ponderadas, 

obtidas (durante o mesmo período de vigência da ata de RP do CSC) dos relatórios do BPS, 

como parâmetro de confrontação de preços de medicamentos. A tabela obtida a partir do BPS 

é apresentada no Anexo B. 

 

Apesar de o sistema contar com um controle de qualidade dos dados, 

garantidos por “filtros de avaliação e validação dos dados inseridos [...] fazendo com que o 

sistema emita, automaticamente, alertas aos usuários para confirmação de operação ou quando 

há distorções nos dados e preços inseridos” (OPAS & BRASIL, 2013, pág. 63), ocorrem erros 

por parte do gestor da saúde ao preencher os valores unitários de aquisição. Esse tipo de erro 

acontece porque a inserção de dados para alimentar o BPS é feita em campos de livre 

preenchimento com quatro casas decimais depois da vírgula, e quando isso acontece os 

valores que a tabela mostra são inexequíveis sob qualquer circunstância (Ex.: um 

medicamento que custa R$ 1,4 por unidade, apresentaria o valor de R$ 0,0014). Contudo, a 

ocorrência desses casos é rara e, como o BPS permite gerar uma planilha em excel, é possível 

desconsiderar estes casos, excluindo-os, e recalcular uma nova média ponderada a partir dos 

valores corretos e exequíveis.   

 

                                                
58 Sistema de informação que faz no Governo Federal função análoga à que o SIAD faz no âmbito 

estadual. Possibilita, através de seus módulos, gerir todo o fluxo logístico de suprimentos. Através da 
página do SIASGNET, disponível em: https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-

atasrp/public/principal.do , é possível consultar diretamente os dados relativos às atas de RP de 

medicamentos do Governo Federal.  



67 

Nas ocasiões em que não foram encontrados no BPS dados sobre as compras 

de alguns medicamentos, utilizaram-se os dados do SIASGNET extraídos diretamente da 

página do BPS.     

 

4.3 Lista CMED 

 

As tabelas da CMED consultadas para a realização desta pesquisa foram as 

listas: “PREÇOS MÁXIMOS DE MEDICAMENTOS POR PRINCÍPIO ATIVO PARA 

COMPRAS PÚBLICAS”59, dos anos de 2015 e 2016, disponíveis na página eletrônica: 

http://portal.anvisa.gov.br/listas-de-precos. A tabela mostra os preços máximos com que os 

medicamentos podem ser comercializados no Brasil. Mais especificamente, ela apresenta os 

preços-teto dos medicamentos alopáticos que requerem prescrição médica para consumo. Ela 

não abrange, portanto, os homeopáticos, fitoterápicos60, medicamentos de notificação 

simplificada (que não necessitam de prescrição médica), anestésicos locais injetáveis 

odontológicos61 e os polivitamínicos62 (VIEIRA, 2013). Sobre estas categorias é importante 

ressaltar que apenas o “Preço Fábrica” encontra-se liberado, devendo o “Preço Máximo ao 

Consumidor” ser divulgado em revistas especializadas em Medicina e Farmácia. A lista 

mostra na primeira coluna os princípios ativos organizados em ordem alfabética, na segunda e 

na terceira coluna ela apresenta o nome do laboratório responsável pela fabricação da droga e 

seu respectivo CNPJ. A quarta coluna exibe o GGREM, código especifico para cada 

medicamento adotado pela CMED; a quinta coluna mostra o número de registro no MS e a 

sexta coluna expõe o código em barras em versão numérica. A sétima coluna exibe o nome do 

produto63 e a oitava coluna sua forma farmacêutica (dosagem e apresentação); a nona coluna 

mostra a classe-terapêutica, que é a finalidade do medicamento (antidiabético, anti-

hipertensivo, antibiótico, etc.) e a décima coluna mostra o tipo, ou status, do produto, podendo 

                                                
59 Existe também a lista: PREÇOS MÁXIMOS DE MEDICAMENTOS POR PRINCÍPIO ATIVO que 

mostra os preços fábrica (PF) e preço máximo ao consumidor (PMC). Ela também está disponível em: 

http://portal.anvisa.gov.br/listas-de-precos. 
 
60 Tais medicamentos pertencem a uma outra categoria de medicamentos. 

 
61 São produtos baratos e que são adquiridos exclusivamente pelos profissionais de odontologia. 

 
62 A CMED considera que polivitamínicos têm alto grau de substituibilidade. 
63 Somente medicamentos de referência e similares podem ser vendidos com nomes comerciais. 
Medicamentos genéricos só são autorizados a serem vendidos com o nome do princípio ativo que o 

compõe e com a tarja sinalizando que se trata de um genérico. 
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ser: biológico, sintético (novo, genérico ou similar), de referência ou específico. A partir da 

décima coluna, a tabela começa a mostrar os preços e aspectos tributários dos medicamentos. 

Primeiramente, têm-se os preços fábrica (PF), que variam conforme a incidência do ICMS, 

que pode ir de 0% a 20% dependendo do Estado da federação. Depois, são exibidos os preços 

máximos de venda ao governo (PMVG), que também dependem da alíquota do ICMS, de 0% 

a 20%. Por último, a tabela apresenta algumas características como: restrição hospitalar 

(medicamento destinado exclusivamente ao uso hospitalar), incidência do CAP64, presença na 

lista do CONFAZ de tributação diferenciada de ICMS, presença na lista positiva ou negativa 

do PIS/COFINS65 e se o produto foi comercializado pelo detentor do registro no ano de 

vigência da tabela. A tabela obtida a partir dos dados da CMED é apresentada no Anexo C. 

 

4.4 Elaboração da Tabela Comparativa 

 

O objetivo principal desta pesquisa consiste em analisar o efeito que a 

regulação de preços-teto da CMED tem sobre as compras públicas de medicamentos do 

Estado de Minas Gerais. Para a consecução deste objetivo traçou-se uma comparação de 

preços na forma de tabela. A comparação se deu entre os valores das aquisições de 

medicamentos do CSC, os valores registrados no Banco de Preços em Saúde e os preço-teto 

estipulados pela CMED. Essa confrontação tem o intuito de averiguar se há grandes 

discrepâncias entre os valores praticados nas licitações do CSC, os valores registrados em 

outras compras pelo Brasil e o preço máximo que as empresas farmacêuticas podem cobrar.   

 

Foi escolhida uma amostra de medicamentos licitados pelo CSC por RP, nos 

anos de 2015 e 2016, para serem comparados com os preços dos demais bancos de dados. 

Conforme explicado anteriormente, a escolha desses anos se justifica para que a quantidade e 

diversidade fossem maiores e explicitassem a real demanda do Estado por medicamentos. O 

fato de algumas atas de RP, que iniciaram em 2016, ainda estarem em andamento até os dias 

de hoje significa dizer que elas estão sujeitas a mudanças nos preços, caso o fornecedor peça 

pelo reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, em virtude de um fato superveniente que 

                                                
64 Os medicamentos sujeitos ao CAP estão relacionados no rol anexo ao Comunicado nº 6, de 2013, 

que regulamenta o artigo 4º da Resolução nº 3, de 2011. 

 
65 Os medicamentos presentes na lista positiva do PIS/COFINS são isentos dessa tributação, os 

medicamentos presentes na lista negativa são tributados com PIS/COFINS e a responsabilidade pelo 

pagamento cabe à indústria ou importadora.  
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acarrete num aumento de seus custos. No entanto, mudanças dessa natureza são raras e não 

invalidam o fato de que o preço registrado na época de início do RP sinaliza o preço que o 

mercado estava disposto a vender para o Estado naquele período. 

 

Como já mencionado, para a tabela comparativa de preços foi selecionada uma 

amostra de cento e cinco medicamentos de maior valor total de compra (preço unitário x 

quantidade) registrado nas atas do CSC de 2015 e 2016. Como foram licitados dois mil cento 

e sessenta e cinco medicamentos nesse período, foi necessário, para simplificar a análise, 

escolher uma amostra reduzida de medicamentos que, apesar de representar apenas 5% da 

quantidade total, corresponde a 62% do valor total registrado (aproximadamente um bilhão e 

quatrocentos milhões de reais). É importante advertir novamente que foram considerados os 

valores totais registrados em ata para a seleção da amostra de medicamentos e não os valores 

liquidados (efetivamente gastos).  

 

As comparações de preços feitas com os preços-teto da CMED se basearam 

exatamente no mesmo medicamento: princípio ativo, forma farmacêutica e fabricante. É 

muito importante que a comparação seja feita precisamente com o mesmo princípio ativo, a 

mesma forma farmacêutica (apresentação e dosagem) e o mesmo laboratório fabricante, uma 

vez que a lista da CMED estipula preços distintos quando cada um destes componentes muda.  

 

Outro parâmetro que foi considerado é a data em que a compra ocorreu. 

Conforme explicado anteriormente, a lista CMED passou a poder ser atualizada mensalmente 

e, apesar de serem raros os reajustes mensais66, é preciso buscar sempre comparar aquisições 

realizadas no mesmo período (mês) para que os preços-teto vigentes nos períodos dessas 

compras sejam os mesmos. Na tabela comparativa, foi utilizada a data de homologação da 

compra do CSC como parâmetro e, portanto, será considerado o preço-teto da CMED que era 

vigente naquele mesmo mês.  

 

A definição do preço-teto para cada medicamento deve levar em conta a 

incidência do ICMS sobre aquele produto. A legislação a esse respeito mudou do ano de 2015 

                                                
66 A Medida Provisória nº 754, que durou de 19/12/2016 a 31/05/2017, autorizou alterações 

excepcionais nos preços mensalmente, e não apenas no final de março, contudo essas alterações só 
podiam ocorrer mediante uma solicitação justificada da empresa farmacêutica. Em vista disso a maior 

parte dos medicamentos continuou tendo seus preços reajustados somente na virada de março para 

abril, como era feito anteriormente à MP nº 754. 
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para 2016. Para as compras realizadas em 2015 valiam as seguintes regras: fornecedores 

mineiros tinham isenção de ICMS; assim como os medicamentos presentes na lista do 

CONFAZ e medicamentos provenientes de outros Estados vinham com a alíquota de seus 

Estados de origem, sem distinção para genéricos. Contudo, a partir de 2016 novas regras 

começaram a valer: medicamentos genéricos trazidos para MG passariam a ter alíquota única 

de 12% e para não-genéricos passaria a incidir sempre a alíquota do ICMS de MG de 18%.  

 

Antes de apresentar a tabela comparativa de preços é preciso ressaltar alguns 

de seus aspectos falhos e limitações. Quando se analisa uma aquisição pública de grande 

volume de medicamentos os elementos frete e quantidade a ser comprada são aspectos muito 

importantes pois têm influência direta sobre o preço.  

 

É importante assinalar que em uma licitação, os preços cotados devem estar 

deduzidos de quaisquer descontos ou isenções fiscais que venham a ser concedidos e devem 

estar incluídos todos os impostos, taxas, fretes e demais despesas decorrentes do fornecimento 

do bem. Pode-se afirmar, portanto que os custos com frete compõem o preço final que o 

licitante propõe à administração pública e que por razões óbvias quanto maior a distância 

física entre o fornecedor e o local de entrega, maiores serão os custos de frete a serem 

embutidos. Assim como o frete, a quantidade a ser comprada também exerce influência sobre 

o preço, uma vez que quanto maior o quantitativo da compra maior o poder de barganha que a 

administração pública tem para baixar os preços e vice-versa. Levando-se em conta esses dois 

fatores, é possível perceber que não há uma maneira hermeticamente perfeita de se comparar 

as aquisições de medicamentos, com as mesmas condições de frete e quantitativo.  

 

A tabela comparativa de preços leva em conta aquisições com valores de frete 

e quantitativos diferentes, contudo, isso não invalida a comparação de preços a que esta 

pesquisa se propõe. O mesmo argumento pode-se aplicar para a variação de ICMS. O fato de 

serem utilizadas as médias ponderadas pela quantidade do BPS e de estarem inseridos nesse 

sistema compras de todo Brasil ajuda a atenuar as discrepâncias de frete e quantitativo, assim 

como as alíquotas de ICMS, que variam de um Estado para o outro. Com os dados que estão 

disponíveis, esta é a única forma de se comparar os preços pagos por medicamentos em todo 

Brasil com os valores pagos pela SEPLAG/MG e, além dessa comparação, é possível 

averiguar se existem grandes descolamentos entre esses valores de mercado e os valores-teto 

estipulados pela CMED.  
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A tabela comparativa (Tabela 3) contém na primeira coluna a listagem dos 

cento e cinco  princípios ativos de maior valor total registrado nas atas de RP em ordem 

decrescente, dos anos de 2015 e 2016. Juntamente com os princípios ativos serão exibidas a 

apresentação, a dosagem do medicamento e a unidade de aquisição (comprimido, frasco, etc.). 

Isso é fundamental para que a comparação seja feita nos mesmos parâmetros, já que a CMED 

estabelece preços-teto diferentes para cada apresentação e dosagem. Na terceira coluna é 

apontado o laboratório responsável pela produção daquele medicamento. Novamente, essa 

informação é relevante porque a CMED pode determinar preços distintos para laboratórios 

diferentes que produzam o mesmo medicamento (referência e genérico). A quarta coluna 

exibe a classe terapêutica ou função do medicamento (expectorante, antidiabético, anti-

reumático, etc.). A quinta coluna mostra o início de vigência da ata de aquisição do CSC. Os 

preços a serem comparados aparecem nas colunas oito, nove e dez: respectivamente os das 

compras do CSC, as médias ponderadas do BPS (extraídas para o mesmo período de duração 

da ata de RP do CSC) e os preços-teto da CMED. As duas últimas colunas exibem uma 

comparação percentual entre os preços do CSC e do BPS (CSC/BPS) e os preços do CSC e os 

da CMED (CSC/CMED). A comparação será obtida respectivamente a partir das seguintes 

fórmulas: 

 

 Preço CSC – Preço BPS    x 100    e     Preço CSC – Preço CMED    x 100. 

               Preço BPS                                             Preço CMED 

 

Os valores das aquisições do CSC são acompanhados dos quantitativos (coluna 

sete) e dos valores totais (coluna seis) registrados nas atas. Será levado em conta o preço-teto 

da CMED aplicável à aquisição realizada pelo CSC – PF ou PMVG – com a mesma alíquota 

de ICMS que incidiu sobre a aquisição realizada pelo CSC (0% a 20%). Mais uma vez, é 

importante observar que as médias ponderadas extraídas do BPS consideram compras com 

todos os tipos de alíquotas de ICMS, mas que isso não impede de averiguar se existem 

grandes discrepâncias entre os valores de mercado (estimados a partir dos preços do CSC e do 

BPS) e os preços-teto e, também, se a lista CMED causa algum tipo de impacto nas compras 

estaduais de medicamentos. Esta comparação de preços é o cerne desta pesquisa e a partir 

dela serão feitas análises, hipóteses e algumas conclusões no próximo capítulo. 
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Tabela 3: Tabela Comparativa de Preços (continua no apêndice) 

Item Material Serviço 
Unidade 

Aquisição 

Item 

Laboratório fabricante Classe-terapêutica 
Início de 

Vigência da ATA 

de RP do CSC 

CSC BPS CMED 

Unidade CSC/BPS CSC/CMED Valor Total 

Registrado 

Qtde. 
Registrada 

Atual Item 

RP 

Preço 

Registrado 
Atual Item RP 

Média 

Ponderada 
Preço-teto 

BROMETO DE TIOTROPIO - FORMA 

FARMACEUTICA: SOLUCAO 

INALATORIA; DOSAGEM: 2,5 MCG; 

1 UNIDADE 

BOEHRINGER 
INGELHEIM DO 

BRASIL QUÍMICA E 

FARMACÊUTICA 

LTDA. - SPIRIVA 

ANTIASMÁTICOS/ANTICOLIN

ERGICOS PUROS INALANTES 
08/07/2015 R$ 114.696.000,00 531.000 R$     216,000 

R$           

189,629 

R$             

220,41 
1 UNIDADE 13,91% -2,00% 

ERITROPOIETINA HUMANA - PRINCIPIO 

ATIVO: ERITROPOIETINA; 

CONCENTRACAO/DOSAGEM: 3.000 

UI/ML; FORMA FARMACEUTICA: 
SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: 

FRASCO-AMPOLA 1 ML; COMPONENTE: .; 

FRASCO-

AMPOLA 

BLAU 
FARMACÊUTICA 

S.A. 

ERITROPOIETÍNAS 05/05/2016 R$    39.888.120,00 782.120 R$       51,000 
R$             

60,000 

R$               

72,76 

FRASCO-

AMPOLA 
-15,00% -29,90% 

INSULINA GLARGINA - FORMA 

FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL - 
REFIL DE 3ML; DOSAGEM: 100 UI/ML; 

REFIL 3 

MILILITRO 

SANOFI-AVENTIS 

DEUSTCHLAND 
GMBH 

INSULINA HUMANA + 

ANÁLOGOS DE AÇÃO 
PROLONGADA 

28/10/2015 R$    27.054.000,00 324.000 R$       83,500 
R$             

68,570 

R$               

84,42 

REFIL 3 

MILILITRO 
21,77% -1,09% 

TOXINA BOTULINICA TIPO A - FORMA 

FARMACEUTICA: INJETAVEL, FRASCO-

AMPOLA DE 500 UI; 

AMPOLA 

BEAUFOUR IPSEN 

FARMACÊUTICA 

LTDA 

RELAXANTE MUSCULAR DE 
AÇÃO PERIFÉRICA 

28/10/2015 R$    25.906.657,84 27.032 R$     958,370 
R$           

970,115 
R$             

998,83 
AMPOLA -1,21% -4,05% 

BROMETO DE TIOTROPIO - PRINCIPIO 

ATIVO: BROMETO DE TIOTROPIO; 

CONCENTRACAO/DOSAGEM: 2,5 

MCG/DOSE; FORMA FARMACEUTICA: 
SOLUCAO INALATORIA; 

APRESENTACAO:; COMPONENTE: 

INALADOR RESPIMAT; 

FRASCO 

BOEHRINGER 

INGELHEIM DO 
BRASIL QUÍMICA E 

FARMACÊUTICA 

LTDA - SPIRIVA 

RESPIMAT 

ANTIASMÁTICOS/DPOC 
ANTICOLINÉRGICOS DE 

LONGA DURAÇÃO, PUROS, 

INALANTES 

27/08/2016 R$    21.834.286,90 106.105 R$     205,780 
R$           

209,287 

R$             

205,79 
FRASCO -1,68% 0,00% 

INSULINA GLARGINA - FORMA 

FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; 
DOSAGEM: 100 UI/ML; 

FRASCO 10 

MILILITROS 

SANOFI-AVENTIS 
FARMACÊUTICA 

LTDA - LANTUS 

10ML 

INSULINA HUMANA + 

ANÁLOGOS DE AÇÃO 
PROLONGADA 

08/07/2015 R$    20.962.957,70 81.010 R$     258,770 
R$           

253,641 

R$             

258,77 

FRASCO 10 

MILILITROS 
2,02% 0,00% 

PROPIONATO DE CLOBETASOL - FORMA 
FARMACEUTICA: SOLUCAO CAPILAR 

PARA USO TOPICO; DOSAGEM: 0,5 MG/G; 

50 G; 

FRASCO 

PRATI DONADUZZI 

& CIA LTDA - 
GENÉRICO 

CORTICOCOESTERÓIDES 

TÓPICOS PUROS 
28/10/2015 R$    18.000.000,00 1.500.000 R$       12,000 

R$               

6,410 

R$               

19,14 
FRASCO 87,21% -37,30% 

SUCCINATO DE METOPROLOL - FORMA 
FARMACEUTICA: COMPRIMIDO; 

DOSAGEM: 50 MG; 

1 UNIDADE 
ASTRAZENECA DO 

BRASIL LTDA - 

SELOZOK 

BETABLOQUEADORES PUROS 28/10/2015 R$    16.600.756,00 18.044.300 R$         0,920 
R$               

0,730 

R$                 

0,92 
1 UNIDADE 26,04% 0,00% 

INSULINA - PRINCIPIO ATIVO: INSULINA 

GLARGINA; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 
100 UI/ML; FORMA FARMACEUTICA: 

SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: 

REFIL 3 ML; COMPONENTE: .; 

FRASCO-

AMPOLA 

SANOFI-AVENTIS 
DEUSTCHLAND 

GMBH - LANTUS 

INSULINA HUMANA + 
ANÁLOGOS DE AÇÃO 

PROLONGADA 

23/12/2016 R$    16.056.577,90 169.070 R$       94,970 
R$             

93,879 

R$               

94,97 

FRASCO-

AMPOLA 
1,16% 0,00% 

RIVASTIGMINA - FORMA 

FARMACEUTICA: SOLUCAO ORAL; 
DOSAGEM: 2 MG/ML; 120 ML; 

FRASCO 

LABORATÓRIO 
QUÍMICO 

FARMACÊUTICO 

BERGAMO LTDA 

PRODUTOS ANTIALZHEIMER, 

INIBIDORES DA 
COLINESTERASE 

28/10/2015 R$    15.934.071,42 99.074 R$     160,830 
R$           

68,833 

R$             

176,37 
FRASCO 133,65% -8,81% 

OCTREOTIDA - PRINCIPIO ATIVO: 
OCTREOTIDA, ACETATO; 

CONCENTRACAO/DOSAGEM: 30 MG; 

FORMA FARMACEUTICA: PO PARA 

SUSPENSAO INJETAVEL; 
APRESENTACAO: FRASCO-AMPOLA; 

COMPONENTE: SERINGA DILUENTE + 

SISTEMA DE APLICACAO; 

FRASCO-

AMPOLA 

NOVARTIS 

BIOCIENCIAS S.A - 

SANDOSTATIN LAR 

HORMÔNIOS 

ANTICRESCIMENTO 
01/03/2016 R$    15.426.802,30 3.430 R$ 4.497,610 

R$        

5.001,681 

R$          

4.497,62 

FRASCO-

AMPOLA 
-10,08% 0,00% 

AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO - 
FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO; 

DOSAGEM: 500 MG + 125 MG; 

1 UNIDADE 
GLAXOSMITHKLIN

E BRASIL LTDA - 

CLAVULIN 

PENICILINAS ORAIS DE 

AMPLO ESPECTRO 
28/10/2015 R$    15.244.977,26 19.829.575 R$         0,769 

R$               

0,748 

R$                 

4,67 
1 UNIDADE 2,76% -83,52% 
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5. ANÁLISES 

Este quinto capítulo consiste em uma série de análises feitas a partir dos dados 

disponíveis na Tabela 3. Uma infinidade de exames, avaliações e ponderações poderiam ser 

feitas observando-se a tabela. O presente capítulo, contudo, aborda apenas algumas dessas 

possibilidades, escolhidas de acordo com a visão do autor e seguindo sempre como critério 

estabelecer um vínculo com a parte teórica já abordada nesta pesquisa. O capítulo é dividido 

em subseções, cada uma contendo uma análise diferente e complementar a respeito do 

comportamento dos preços dos medicamentos analisados, todas elas contribuindo para o 

propósito maior desta pesquisa, que é avaliar as implicações da lista CMED sobre as compras 

estaduais de medicamentos.  

5.1 Análise dos montantes totais 

A primeira dessas análises consiste em comparar o montante total registrado 

(planejado) pelo Estado de Minas Gerais em suas atas de RP (R$ 867.419.975,45) com 

montantes obtidos caso tivessem sido planejados, em lugar dos preços registrados, os valores 

extraídos do BPS e os preços-teto estipulados pela CMED. No primeiro caso, o Estado teria 

registrado R$ 871.001.165,59 em medicamentos, o que representa uma economia de 0,41%67 

dos preços registrados em relação às médias ponderadas extraídas do BPS. A grande 

proximidade entre os valores praticados nas licitações em Minas Gerais e no restante do 

Brasil nos dão argumentos para afirmar que o nível de eficiência nas compras públicas do 

CSC corresponde ao nível observado em escala nacional. No segundo caso, o Estado teria 

registrado um total de R$ 2.448.381.088,32, valor quase três vezes maior do que os R$ 

867.419.975,45 efetivamente registrados. Em relação aos preços máximos definidos pela 

CMED, a economia do Estado foi de 64,57%68. O gráfico a seguir ilustra essa diferença de 

valores: 

                                                
67 (R$ 867.419.975,45 - R$ 871.001.165,59) / R$ 871.001.165,59 = 0,41% 

 

68 (R$ 867.419.975,45 - R$ 2.448.381.088,32) / R$ 2.448.381.088,32 = 64,57% 
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Fonte: Elaboração própria. 

A comparação entre o montante registrado em ata e aquele baseado nos preços 

estipulados pela CMED implica em um grande descolamento entre os preços planejados e os 

preços máximos regidos pela regulação. Essa grande diferença serve de argumento para 

questionar a efetividade da regulação de preços da CMED de influenciar os preços de 

mercado e cumprir seus objetivos de acesso aos medicamentos. É plausível afirmar que uma 

regulação com preços máximos tão distantes dos praticados torna-se inativa, deixando 

exclusivamente a cargo das forças de mercado a definição de preços, já que se mostra incapaz 

de influenciar os valores comercializados 

5.2 Análise em recortes 

Uma segunda análise procura avaliar mais de perto essa grande discrepância e 

identificar se essa diferença de valores se aplica aos medicamentos de forma generalizada ou 

localizada. Utilizou-se como critério o grau do distanciamento entre os preços praticados pelo 

CSC e preços-teto da CMED (expresso em percentual conforme apresentado na última coluna 

da Tabela 3). Com essa finalidade, os cento e dois69 medicamentos foram divididos em três 

grupos: o primeiro grupo foi composto pelos medicamentos cujo grau de descolamento dos 

preços registrados em relação ao preço-teto da CMED variou entre 0%70 e 5%; o segundo 

                                                
69 Cumpre lembrar que a amostra de 105 medicamentos teve três de seus medicamentos descartados 

por não estarem no rol de regulação da CMED ou por não terem seus dados encontrados no BPS e na 

lista CMED. 
 
70 Vale lembrar que todos os medicamentos adquiridos pelo CSC e listados na Tabela Comparativa de 

Preços cumpriram a exigência legal de não serem comercializados a preços acima dos definidos pela 
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grupo foi formado pelos medicamentos que apresentaram esse mesmo descolamento variando 

entre 5% e 30%; e, por último, os medicamentos adquiridos com descolamentos acima de 

30% em relação aos preços-limite. Essa classificação em três níveis de descolamento é útil 

para se avaliar o impacto que a CMED tem sobre as práticas de mercado e, em consequência, 

sobre a eficiência das compras públicas. A pesquisa considerou que, para descolamentos entre 

0% e 5%, os preços regulados estariam ativos, devido a sua proximidade ao analisar os dados 

diretamente; descolamentos acima de 30% já podem significar que a CMED está inativa, 

devido à alta discrepância entre os valores; finalmente, o grupo intermediário, entre 5% e 30% 

de descolamento, não nos permite afirmar nada sem assumir um grande risco, sendo essa a 

razão pela qual esse grupo não foi analisado (adoção de uma postura conservadora). O gráfico 

a seguir mostra como ficou a divisão da amostra seguindo os critérios explicitados acima: 

 

Fonte: Elaboração própria. 

Dividindo-se a amostra de medicamentos com esses critérios é possível identificar que 

o grande descolamento detectado na primeira análise não vale para todos os casos. De um 

total de 105 medicamentos, 18 (17,14%) apresentaram descolamentos inferiores a 5%; 26 

(24,76%) apontaram diferenças superiores a 5% e inferiores a 30% e 58 (55,24%) 

ultrapassaram a barreira dos 30% de discrepância. Três medicamentos ficaram fora dessa 

análise, dois deles por estarem fora do rol de regulação da CMED e um único medicamento 

por não ter seus valores do BPS e da CMED encontrados. 

O primeiro grupo (0-5% de descolamento) totalizou um valor registrado em atas de R$ 

319.101.233,81 do total de R$ 867.419.975,45, ou seja, 36,79% da soma registrada foi 

destinada a esses medicamentos. Caso esses 18 medicamentos tivessem sido adquiridos aos 

                                                                                                                                                   
CMED e, portanto, sempre apresentaram variações abaixo dos valores teto. Os que apresentarem 

diferença percentual de 0% significa dizer que foram vendidos por valores iguais aos da tabela CMED. 

57%25%

18%

Medicamentos divididos por grau de 
descolamento com relação ao preço-teto
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preços-limite (preços da lista CMED), o Estado teria registrado R$ 323.660.640,798 e, caso 

constassem nas atas valores presentes no BPS, o total seria de R$ 298.701.700,432. Vale 

salientar que nesse grupo houve sete ocorrências de medicamentos cujos valores das 

aquisições do CSC foram iguais aos limites impostos pela CMED, ou seja, discrepância de 

0%. A proximidade entre os valores desse grupo de medicamentos é evidenciada no gráfico a 

seguir: 

 

 

Fonte: Elaboração própria. 

Como se pode perceber, nesse primeiro grupo de medicamentos as diferenças entre os 

preços de mercado e os preços regulados foram reduzidas, sendo razoável inferir que a 

regulação da CMED exerce influência real sobre a eficiência das compras públicas do CSC. O 

nível absoluto dos preços registrados e sua relação com preços realmente competitivos no 

mercado mundial – dado que a baixa discrepância em relação aos preços-teto não implica em 

um preço justo ou competitivo – será abordado numa análise posterior. 

 

O segundo grupo (5-30% de descolamento) inteirou um valor de R$ 209.625.584,97, 

ou 24,17% do total registrado. Caso a compra destas drogas houvesse sido planejada com 

base nos preços do BPS, esse total atingiria R$ 206.064.787,02, e com base nos preços-teto da 

CMED, R$ 252.288.005,02. Como já mencionado, pode-se afirmar que esses medicamentos 

se encontram numa “zona cinzenta”, pois é difícil delimitar até que ponto esse nível de 

descolamento implica em ganhos de eficiência nas compras públicas a partir da ação 

regulatória da CMED em contraste com a ação das leis de oferta e procura do mercado. Por 

esse motivo, esse grupo será excluído dos principais resultados da análise. 

 

 

O terceiro grupo (descolamentos maiores do que 30%) é de longe o grupo que tem 

maior peso na grande discrepância de valores totais encontrada na primeira análise. Seus 58 
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medicamentos perfazem um valor total registrado de R$ 323.074.101,67, ou 37,25% do 

montante total. Caso tivessem sido planejados a preços do BPS, totalizariam R$ 

366.224.029,61 e, caso fossem usados os preços-limite da CMED, esse total seria de R$ 

1.872.432.442,51. Ou seja, para esse grupo de medicamentos o Estado de Minas Gerais 

conseguiu comprar a um valor quase seis vezes inferior aos preços regulados. Essa diferença é 

muito significativa e dá indícios de que a regulação praticada pela CMED, por estar tão 

distante assim dos preços de mercado, é em alguns casos inócua e indiferente para as práticas 

do mercado. No caso desses medicamentos, são as leis de oferta e procura que definem os 

preços a serem praticados. O gráfico abaixo sinaliza essa grande diferença entre valores 

praticados e regulados: 

 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

5.3 Gráfico de dispersão 

A partir dos dados da Tabela 3 e das observações que foram apuradas até o momento, 

tornou-se oportuna e relevante a introdução de uma nova informação71: o número de 

laboratórios no Brasil que detêm o registro de fabricação (e comercialização de importados) 

de cada um dos princípios ativos da amostra analisada. Essa informação, se conjugada com os 

dados da Tabela 3, permitirá aprofundar as análises e estabelecer novas correlações.  

                                                
71 Esta informação está disponível nas tabelas CMED, as mesmas que foram utilizadas para se 

extraírem os dados da Tabela Comparativa. Para visualizá-las, basta realizar uma pesquisa utilizando a 
ferramenta filtro nas tabelas CMED em formato de excel e pesquisar pelo princípio ativo almejado. O 

resultado mostrará todos os laboratórios autorizados a produzirem aqueles medicamentos. 
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A partir dessa combinação de dados foi possível elaborar um gráfico de dispersão. O 

gráfico de dispersão72 é uma ferramenta estatística que permite visualizar a relação/associação 

entre duas variáveis. Esse gráfico, em particular, elaborado no programa excel, tem o intuito 

de averiguar se existe uma correlação entre as seguintes variáveis: o número de laboratórios 

aptos a ofertarem determinado princípio ativo e o distanciamento dos preços de mercado 

daquele princípio ativo de seu preço-teto estipulado pela CMED.  

A hipótese que se quer pôr à prova é a de que medicamentos cujo número de 

ofertantes é mais restrito (monopolizados ou oligopolizados) tendem a apresentar preços de 

mercado mais próximos ao teto, devido à ausência de concorrência que faça com que os 

preços caiam em relação a tais limites regulatórios. Seguindo a mesma linha de raciocínio, é 

possível inferir que os preços dos medicamentos oferecidos por uma grande gama de 

laboratórios teriam um maior descolamento dos preços da CMED, devido ao efeito da maior 

concorrência.  

No entanto, deve ser feita uma ressalva sobre essa análise: não é possível afirmar que 

exista uma relação direta entre o número de laboratórios aptos a produzirem o medicamento e 

o grau de concorrência dessa classe-terapêutica. Alguns fatores impedem de se estabelecer 

essa relação direta: alguns laboratórios podem pertencer a um mesmo grupo empresarial 

(filiais, conglomerados, holdings); um laboratório que detém o registro de produção pode 

optar por não produzir aquele medicamento, ou ser impedido de produzir por problemas no 

fornecimento de insumos e matéria-prima, dentre outras razões. É importante também lembrar 

que essa avaliação está sendo feita com apenas cento e dois fármacos de um universo de 2.165 

planejados pelo Estado e que o comportamento de preços e nível de concorrência desta 

amostra não necessariamente vale para todo o resto. Por outro lado, dado o montante 

registrado na amostra e o intuito de se contribuir para o entendimento da eficiência das 

compras públicas de medicamentos em Minas Gerais, justifica-se a análise proposta. Feitas 

                                                
72 Gráficos de dispersão mostram num plano cartesiano uma série de pontos, cuja localização é 

determinada por um par ordenado, esse par ordenado representa o valor de duas variáveis, uma 

expressa no eixo vertical (Y) e outra no eixo horizontal (X), sua intenção é exibir quanto uma variável 
é afetada pela outra. A relação entre as duas variáveis é chamada de correlação. Caso os marcadores 

fiquem próximos a formar uma linha reta, ou algo próximo disso, no gráfico de dispersão, as duas 

variáveis possuem uma alta correlação. Se os marcadores estiverem distribuídos de forma aleatória e 

espalhada ao longo do gráfico de dispersão, a correlação pode ser interpretada como baixa, ou 
nenhuma.73 As linhas horizontais em vermelho no gráfico de dispersão destacam os percentuais de 5% 

e 30% utilizados na segunda análise para dividir os medicamentos em três grupos, de acordo com o 

grau de discrepância em relação ao preço máximo. 
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tais advertências, segue abaixo o gráfico de dispersão elaborado a partir da Tabela 3 e das 

pesquisas realizadas nas tabelas da CMED: 

Gráfico 1 – Gráfico de dispersão: nº de laboratórios aptos a produzirem o medicamento X diferença 

entre o preço registrado pelo CSC em relação ao preço regulado – 2015-2016. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

A partir do gráfico de dispersão é possível observar uma leve tendência do 

comportamento dos preços. A distribuição dos pontos e a linha de tendência resultante dessa 

distribuição argumenta a favor da tese de que o grau de “concorrência” presente em cada uma 

das classes terapêuticas guarda correlação com a diferença entre os preços praticados e o teto 

regulatório.  

 

Esse gráfico abre possibilidades para diversos outros estudos, principalmente para 

entender a dinâmica de mercado dos medicamentos que se distanciam da linha de tendência. 

Esses medicamentos apresentam comportamento de preços diferente da hipótese prevista, 

como é o caso dos medicamentos destacados no retângulo vermelho73, localizado na parte 

superior esquerda do gráfico, que apresentam dez ou menos laboratórios detentores de registro 

                                                
73 As linhas horizontais em vermelho no gráfico de dispersão destacam os percentuais de 5% e 30% 
utilizados na segunda análise para dividir os medicamentos em três grupos, de acordo com o grau de 

discrepância em relação ao preço máximo. 
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e cujos preços de mercado estão 50% ou mais abaixo do teto. Essa diferença, com relação ao 

comportamento padrão, pode ser causada, por exemplo, por uma grande disputa de mercado 

entre poucos laboratórios por medicamentos com altas taxas de lucro. Futuros estudos sobre 

essas classes-terapêuticas são sugeridos como forma de elucidar a dinâmica desses mercados. 

 

É possível afirmar, então, que devido aos grandes descolamentos apresentados nas 

classes terapêuticas concorrenciais, nessas situações a regulação de preços realizada pela 

CMED é inócua e pouco, ou nada, afeta a eficiência nas aquisições desses medicamentos74. 

Para essas situações, as leis de mercado, por meio da concorrência, parecem ser um fator 

muito mais preponderante para a definição dos preços. Um cenário distinto ocorre nas classes 

terapêuticas com baixo nível de concorrência. Para estas, os preços praticados encontram-se 

muito próximos aos valores-teto da CMED, sinalizando que sofrem influência dos preços-teto 

estipulados. Duas possíveis situações podem ser depreendidas a partir disso: ou a regulação 

imposta pela CMED é efetiva e impede que o fornecedor, monopolista ou oligopolista, 

aumente ainda mais seus preços, causando uma perda de bem-estar dos consumidores (apesar 

do fato de que os níveis absolutos dos preços-teto não necessariamente sejam aqueles que 

maximizam o bem-estar social), ou ela, assim como faz com os medicamentos concorrenciais, 

impõe limites inativos, muito acima dos valores de mercado, sem os efeitos desejados, seja 

em termos regulatórios ou visando à eficiência das compras públicas. 

 

Além disso, nas situações em que os preços regulados e de mercado estão próximos, 

fica a dúvida se os preços-fábrica desses medicamentos, monopolizados ou oligopolizados, 

são coerentes com o que seria praticado numa economia com concorrência, ou se também 

apresentam distorções. Há sempre a possibilidade de que estejam sendo praticados preços 

abusivos, mesmo com a existência do teto regulatório. Para elucidar essa questão seria 

indicada uma comparação internacional entre preços para responder tal questionamento. A 

presente pesquisa se fez valer de uma auditoria realizada pelo TCU (2012), para tentar 

elucidar essa questão.  

 

 

                                                
74 É importante ressaltar que esta afirmativa vale para as aquisições de grande monta realizadas pelo 
Estado de Minas Gerais e demais aquisições que envolvam o PF e o PMVG. O mesmo não pode ser 

dito para as aquisições de varejo realizadas pelos consumidores finais (PMC), pois nestes casos preços 

muito descolados do teto dão uma margem de aumento muito grande às farmácias e drogarias. 
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5.4 Auditoria do TCU e comparação internacional 

 

O TCU, exercendo sua função de acompanhar e fiscalizar os gastos públicos e 

contribuir com o aperfeiçoamento da Administração Pública, realizou uma série de 

auditorias75 para averiguar se o poder público no Brasil não estava desembolsando valores 

excessivamente altos pelos medicamentos. Em suas auditorias, o Tribunal se deparou com 

dificuldades para identificar a ocorrência de sobre-preço nas aquisições de medicamentos. 

Essas dificuldades, inicialmente, levaram o TCU a considerar que o PF (Preço-fábrica), 

estipulado pela CMED, seria um parâmetro adequado. No entanto, o Levantamento de 

Conformidade na Aquisição de Medicamentos (TC 032.748/2011-6) constatou que o PF 

apresentava graves distorções e que em muitos casos não representava um indicador adequado 

para ser utilizado nas compras públicas. Foram encontrados preços registrados na lista CMED 

com diferenças de mais de 10.000% com relação aos que vinham sendo praticados nas 

licitações. Tendo isso em vista, o TCU percebeu o quão era necessário realizar uma auditoria 

de caráter operacional para averiguar se a atuação regulatória da CMED era capaz de reduzir 

os efeitos das falhas de mercado e evitar a prática de preços abusivos.  

 

A auditoria, realizada entre os anos de 2011 e 2012, buscou saber: se os preços-

fábrica, definidos pela CMED, mostravam-se razoáveis para o mercado nacional em 

comparação com o mercado internacional; se o modelo regulatório estabelecido para o 

mercado de medicamentos no Brasil cumpria seus objetivos de razoabilidade dos preços, em 

comparação com o modelo de outros países; se a atuação da CMED estava condizente com 

suas competências fixadas pela Lei 10.742/03 e se as informações relevantes sobre o PF e o 

CAP eram de fácil acesso aos gestores da saúde. 

 

O Relatório do TCU corroborou a tese de que medicamentos com maior concorrência 

tendem a apresentar maiores diferenças com relação aos preços da CMED e os 

monopolizados apresentam preços rentes aos da CMED: 

                                                
75 Existem dois tipos de auditoria realizadas pelos órgãos de controle externo, cada uma com um foco 
diferente: auditorias de conformidade, que buscam avaliar os critérios de legalidade e legitimidade das 

ações da Administração Pública e as auditorias operacionais, que almejam avaliar o desempenho da 

gestão pública, por meio de parâmetros de eficiência, eficácia e efetividade. 
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Essas distorções são mais claras para aqueles medicamentos em que há 

relativa concorrência, pois a competição entre os laboratórios promove 
a redução dos preços nas licitações. Porém, para os fármacos de maior 

concentração de mercado, principalmente caracterizados pelo 

monopólio decorrente de proteção patentária, os preços praticados 

giravam em torno do preço-fábrica estabelecido pela CMED. (TCU, 
2012, pág. 2) 

 

A auditoria visou comparar o modelo regulatório brasileiro, criado pela Lei 10.742/03, 

com os modelos de diversos outros países e procurou práticas regulatórias desses países que 

pudessem ser aplicadas no Brasil. Afim de avaliar se os preços regulados pela CMED eram 

condizentes com as práticas de mercado, no Brasil e no mundo, o TCU traçou uma 

comparação entre os valores de atacado encontrados nos seguintes países: Austrália, Canadá, 

Espanha, Estados Unidos, França, Grécia, Itália, Nova Zelândia e Portugal. Estes são os 

países que a CMED se baseia76 para definir o preço de lançamento dos medicamentos no 

Brasil. Também foi acrescentada a Noruega que, apesar de não ser adotada como indicador 

pela CMED, exerce um tipo de regulação no mercado farmacêutico muito similar a do Brasil.  

 

O TCU levantou o preço de 77 medicamentos77, divididos em duas amostras 

escolhidas a partir de critérios distintos. A primeira amostra de cinquenta drogas foi obtida a 

partir dos Relatórios de Comercialização Anuais, enviadas pelos laboratórios via sistema 

SAMMED. Foram selecionados os cinquenta princípios ativos com maior volume financeiro 

de venda em 2010. A segunda amostra, composta de vinte e sete medicamentos, foi escolhida 

por terem sido os últimos lançamentos78 do mercado farmacêutico nos anos de 2010 e 2011. 

O propósito de se escolherem essas duas amostras distintas foi para avaliar os dois momentos 

em que a CMED exerce sua regulação de preços: determinação dos preços de entrada e 

aplicação anual da fórmula de reajustes. 

 

                                                
76 Países adotados pela a metodologia External Reference Pricing (Quadro 2 do capítulo 

2). 

 

77 Esses preços foram levantados a partir de fiscalizações realizadas em aquisições do 

Governo Federal e de quatro secretarias estaduais de saúde (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso e 

Paraná) e em três municípios de cada um desses estados. 

 

78 Drogas que, quando lançadas no mercado brasileiro, são classificadas nas categorias I 

e II do Quadro 2 do capítulo 2. 



85 

Os resultados obtidos foram impressionantes. Na primeira amostra, os preços no Brasil 

estavam significativamente mais altos do que no mercado internacional; na segunda amostra o 

resultado foi o inverso, pois os preços estavam na sua maioria abaixo da média internacional. 

No citado relatório constam os seguintes resultados: 

 Dos cinquenta fármacos de maior faturamento analisados, em 43 o 

preço brasileiro está acima da média internacional e, destes, em 23 é 
o maior preço de todos os países. Dos sete medicamentos com preço 

abaixo da média internacional, em três o preço brasileiro é o menor 

da relação de países. Na comparação dos 27 fármacos registrados a 

parir de 2010, em 21 o preço brasileiro está abaixo da média 
internacional, sendo que em oito é o mais baixo da relação de países. 

Dos seis em que está acima da média, em três é o mais alto. 

 
Dos 43 preços acima da média:  

 Quinze deles são até 50% maiores do que a média 

internacional;   

 Dezoito estão entre 50% e 100% acima da média 

internacional;  

 Oito são maiores que o dobro da média internacional;  

 Um é maior que o triplo da média internacional; e  
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Um é maior que o quádruplo da média internacional (BRASIL, 2012, pág. 18).O TCU, em 

sua auditoria operacional, procurou avaliar a efetividade da atuação da CMED, à luz das 

atribuições a ela conferidas pela Lei 10.742/03, bem como avaliar a própria Lei de criação da 

CMED e sua capacidade de corrigir as distorções identificadas nas auditorias de 

conformidade sobre aquisição de medicamentos. 

  

Em seu relatório final o Tribunal de Contas fez uma série de considerações e 

recomendações com base naquilo que foi observado no Brasil e em outros países. Em suas 

conclusões, o tribunal considerou que a Lei 10.742/03 não dava respaldo à CMED para que 

ela corrigisse as distorções encontradas no mercado brasileiro. Na verdade, o TCU sopesou 

que a Lei dava pouca discricionariedade à CMED, como por exemplo a impossibilidade de 

revisar os preços dos fármacos de outras formas que não as previstas pela Lei. Os resultados 

da comparação internacional de preços levaram o TCU à conclusão de que o próprio modelo 

regulatório brasileiro impedia as correções de grandes distorções, além dele próprio contribuir 

para acentuá-las. A esse respeito o TCU (2012) assinala: 

Observa-se que há uma tendência de a distorção dos preços nacionais 
em comparação com os internacionais aumentar ao longo do tempo. 

Isso se deve principalmente ao fato de a legislação não prever formas de 

revisão dos preços inicialmente fixados. Além disso, o fato de o ajuste 

anual de preços estar vinculado à inflação cria uma ascensão constante 
no valor dos fármacos, enquanto que os outros países ou mantêm os 

preços iguais ao longo do tempo, ou permitem apenas reduções 

(BRASIL,2012, pág. 20) 

 

Seguem abaixo algumas das críticas presentes no relatório do TCU com relação à 

CMED: 

 A utilização do IPCA, que é um índice de preços utilizado para medir a 

inflação que as famílias brasileiras sofrem, não parece ser adequado para 

ser aplicado ao reajuste de medicamentos. Os países que a CMED adota 

como grupo de comparação também realizam revisões sistemáticas dos 

preços, contudo, não levam em conta índices de inflação. Aliás, há de se 

ponderar que o IPCA tem a propriedade de refletir aumentos nos custos de 

produção dos fármacos, mas o que mais pesa no custo de medicamentos 

são seus custos de P&D e não seus custos marginais de produção, que são 

insignificantes (BRASIL, 2012). A maioria dos países utilizados na 

comparação internacional sequer preveem em seus marcos regulatórios 

reajustes positivos de preços, somente reajustes negativos. Nesse sentido, 
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eles levam em conta “alterações relevantes na conjuntura econômica, como 

modificações nos preços estabelecidos pelos países de referência e 

mudanças significativas nas taxas de câmbio” (BRASIL, 2012, pág. 25). 

 Os critérios adotados pela CMED para definição do grau de concentração 

dos mercados que integram o setor farmacêutico também são severamente 

criticados. A escolha da classe-terapêutica como sendo um mercado 

relevante, aquele onde os produtos podem ser substituídos entre si, é muito 

controversa e não foi considerada a melhor maneira de averiguar se há ou 

não competição naquele mercado. A esse respeito o TCU usa de um 

pronunciamento do Conselho Administrativo de Defesa Econômica 

(CADE) que julga as classes terapêuticas como incapazes de captarem as 

especificidades do mercado79. Por exemplo, na classe terapêutica de 

complementos vitamínicos, a vitamina A não poderia ser substituída pelas 

vitaminas B ou C. Na opinião dos autores utilizados pelo TCU, uma mesma 

classe-terapêutica pode englobar diversos mercados relevantes e, ao olhar 

para o mercado dessa perspectiva, a CMED poderia estar subestimando os 

níveis de concentração dos mercados de medicamentos. Para ilustrar, o 

nível 1 de concentração (Tabela 2 do capítulo 2), que presumivelmente é o 

de maior competitividade, pode comportar uma empresa que detenha até 

80% daquele mercado80, desde que seja atendido o requisito de que 20% do 

mercado seja de medicamentos genéricos. Nesse caso a CMED estaria 

considerando como concorrencial um mercado que na verdade é muito 

concentrado. Por outro lado, não é levada em conta a presença de 

medicamentos similares. A ausência dos similares pode levar a CMED a 

tratar mercados concorrenciais como se fossem concentrados. 

Por último, mas não menos importante, o TCU fez uma observação sobre o critério de 

definição de preços de entrada no mercado brasileiro (Quadros 1 e 2 do capítulo 2). O critério 

                                                
79 Essa complexidade somada à assimetria da informação causa alguns efeitos nocivos aos 

compradores de medicamentos no varejo. Os consumidores finais dos medicamentos desconhecem 

todo o portfólio de princípios ativos que lhes podem ser úteis, só conhecem o medicamento prescrito 
pelo médico, e às vezes, as opções de genéricos, apresentadas pelo balconista da drogaria. 

 
80 Essa possibilidade, admitida pela CMED, de que uma empresa detenha 80% de um mercado e que 

ainda sim esse mercado possa ser considerado competitivo contraria a Lei 12.529/11, que dispõe sobre 
a defesa da concorrência. A citada Lei define que uma empresa que detenha 20% do mercado já pode 

ser considerada uma empresa dominante (BRASIL, 2012). 

 



88 

de entrada de novos medicamentos e apresentações para drogas das categorias II e V poderia 

prejudicar a oferta de fármacos no mercado brasileiro, pois exige que os preços inaugurais no 

mercado brasileiro não poderiam ser superiores ao menor preço encontrado nos países do 

grupo de comparação da CMED81. Tal medida poderia funcionar como uma barreira à entrada 

de novas apresentações no mercado nacional Ante às críticas feitas pelo TCU ao 

modelo regulatório da CMED, esta esclareceu que um aspecto que pesa bastante nas 

distorções encontradas hoje e sob o qual ela não teve responsabilidade foi o nível de preços 

que vigorava no momento em que a regulação de preços começou no mercado brasileiro. No 

início dos anos 2000, após um período de desregulamentação do setor farmacêutico, as 

empresas do setor, ao saberem que se iniciaria no Brasil uma política de controle de preços, 

elevaram ainda mais seus preços, que já eram altos. Naquele momento não foi feita uma 

análise criteriosa da pertinência daqueles preços e as distorções que já haviam antes da 

CMED não puderam ser dirimidas pela pouca flexibilidade que a Lei 10.742/03 dá a CMED 

para estabelecer critérios de reajustes dos preços.  

Segundo Alves (2016): 

Ademais, os medicamentos que já possuíam registro para serem 
comercializados no Brasil antes de 2000, quando se iniciou a regulação 

de preços no Brasil pela CAMED, e que possuíam valores muito acima 

daqueles praticados fora do país, foram regulados a partir do preço 

registrado em 2000, ou seja, foram tomados como preços-teto, apesar de 
já estarem com valores exorbitantes por conta do momento de liberação 

que houve nos anos 1990 (ALVES, 2016, pág. 44). 

 

Não se pode omitir também que em 2009, antes da auditoria do TCU, a própria 

CMED já havia se manifestado junto à Advocacia Geral da União (AGU) questionando o 

inciso II do art.6º da Lei 10.742/03 que determina ser competência da CMED “estabelecer 

critérios para fixação e ajuste de preços de medicamentos” (BRASIL, 2012). A Câmara não 

dispunha de instrumentos para promover o ajuste negativo de preços e corrigir as distorções 

herdadas do período em que não havia regulação de preços. Isso só foi corrigido, em parte, 

com a Resolução nº 02 de 20 de dezembro de 2016, que determina as diretrizes para o ajuste 

negativo de preços. 

 

A partir dos resultados da comparação internacional e o estudo de modelos 

regulatórios de outros países, o TCU chegou à seguinte conclusão: os critérios de 

determinação dos preços de entrada no mercado brasileiro faziam com que os preços iniciais 

                                                
81 Esse grupo de países é composto por: Austrália, Canadá, Espanha, Estados Unidos da América, 

França, Grécia, Itália, Nova Zelândia e Portugal. 
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aqui fossem mais baratos que a média internacional; os reajustes, por outro lado, foram 

duramente criticados por permitirem que os preços no Brasil se tornassem muito maiores que 

a média internacional. Segundo a Teoria Econômica da Regulação, situações como esta, em 

que as empresas já inseridas no mercado são alvo de uma regulação que as beneficia e as 

empresas entrantes são reguladas de forma mais rigorosa e menos benéfica, configura-se 

como um possível exemplo de “captura”. Em outras palavras, a agência reguladora foi 

“capturada” pelas firmas que já estavam no mercado brasileiro e impôs regras ao mercado que 

protegessem essas empresas, visto que o preço de entrada, por ser baixo, poderia desencorajar 

a entrada de novos concorrentes no mercado brasileiro.  

 

5.5 Críticas à fórmula de reajuste da CMED 

 

Tendo como base o parecer emitido pelo TCU, esta pesquisa traz à discussão a 

fórmula de cálculo dos reajustes anuais utilizada pela CMED, visto o papel que ela 

desempenha na definição dos preços-teto. A fórmula de reajuste, conhecida como VPP 

(Variação Percentual de Preços) e apresentada no Capítulo 2 (p. 44), sofre uma série de 

críticas em virtude de suas supostas falhas.  

  

Seus críticos, dentre eles o TCU e o Instituto de Defesa do Consumidor (IDEC), 

argumentam que a fórmula contribui bastante para o distanciamento entre os preços regulados 

e os preços de mercado. Por consequência, acaba favorecendo as empresas farmacêuticas, que 

se aproveitam dos altos preços-limite para praticarem reajustes e oferecerem “descontos” 

(IDEC, 2012)82. No outro extremo, para algumas drogas a CMED também falha ao 

estabelecer preços baixos a ponto de serem inexequíveis e inviáveis, para as empresas, de 

serem vendidos aos preços determinados (OLIVEIRA, 2015).  

 

Segundo Alves (2016), a aplicação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo ocorre 

de forma redundante (fenômeno que na estatística/econometria é chamado de endogeneidade 

ou circularidade) na fórmula de VPP. O IPCA aparece na fórmula de maneira direta, além de 

ser incorporado nas variáveis exógenas que fazem parte do modelo de projeção ARIMA, 

                                                
82 Prática, como apontado nas revistas virtuais do IDEC, que ocorre mais usualmente no mercado de 
varejo onde os consumidores finais compram seus medicamentos de farmácias e drogarias. Disponível 

em: <http://www.idec.org.br/em-acao/revista/diferenca-que-incomoda/materia/diferenca-alem-da-

conta>. Acessado em: 04/06/2017. 
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utilizado para o cálculo do fator de produção X (ganhos de eficiência). Além disso, as 

variáveis que compõem o fator Y (entre setores), tarifa de energia elétrica e taxa de câmbio já 

são captadas no cálculo do IPCA, e impactam diretamente os preços de vários produtos da 

cesta que compõe o IPCA.  

 

Por último, a formula da CMED falha ao incorporar o IPCA no cálculo de reajuste, 

uma vez que o próprio valor dos medicamentos integra a cesta de consumo utilizada no 

cálculo do IPCA83 e, portanto, ao inclui-lo, a CMED perpetua o efeito da chamada inércia 

inflacionária84. Em suma, o IPCA se faz presente mais de uma vez na fórmula e acaba 

distorcendo seus resultados (ALVES, 2016).  

 

Ainda segundo Alves (2016), o fator de eficiência X, maior alvo de preocupação da 

fórmula, se mostra inadequado, uma vez que a projeção de produtividade é obtida dividindo-

se um índice de produção física pelo total de horas trabalhadas pelos empregados do setor, 

porém o setor farmacêutico caracteriza-se como um setor intensivo em capital e não em mão-

de-obra. Num setor como o de medicamentos, ganhos de produtividade costumam advir do 

surgimento de novas tecnologias, melhorias na gestão, capacitação de mão-de-obra, dentre 

outros fatores. Portanto, calcular as projeções de produtividade a partir das horas trabalhadas 

parece não ser o mais indicado para prever os ganhos de produtividade do setor farmacêutico 

(ALVES, 2016).  

 

 5.6 Percepções gerais sobre o impacto da CMED sobre as aquisições estaduais 

 

Os valores presentes na lista CMED destoam dos valores que seriam praticados em 

mercados competitivos, principalmente para medicamentos com grande quantidade de 

ofertantes. Essas distorções foram causadas inicialmente pelo patamar de sobre-preço que 

vigorava no mercado brasileiro quando a regulação de preços se iniciou nos anos 2000. O 

marco regulatório instituído conseguiu conter os aumentos de preços acima da inflação. 

Porém, diversos aspectos falhos da Lei 10.742/03, especialmente na forma de calcular os 

reajustes anuais, acabaram por elevar excessivamente os preços. O efeito disso, nos dias de 

                                                
83 Em seu cálculo o IPCA leva em conta a inflação dos produtos farmacêuticos adquiridos, de maneira 

geral, pelas famílias brasileiras. 
 
84 Situação na qual a inflação de um período não é contida e acaba sendo repassada para os períodos 

seguintes. No caso de medicamentos isso ocorre pela indexação do reajuste ao IPCA. 
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hoje, é que os preços dos medicamentos com ampla gama de ofertantes ficam muito abaixo do 

teto calculado pela CMED por causa do efeito da concorrência, e os preços dos medicamentos 

monopolizados ou oligopolizados ficam muito próximos aos valores-teto, que já são altos pela 

falta de concorrência e pela margem de aumento que a tabela CMED lhes confere. 

 

Cumpre salientar que os resultados dessa pesquisa foram obtidos de uma amostra de 

apenas 105 medicamentos, que corresponde a apenas 5% do total de medicamentos adquirido 

pelo Estado via RP nos anos de 2015 e 2016. Contudo, foram escolhidos os fármacos de 

maior valor total registrado (valor unitário x quantidade) e o impacto que esses medicamentos 

têm sobre as despesas públicas é considerável, visto que eles perfazem 62% do valor total 

registrado. 

  

Ante toda argumentação exposta é possível afirmar que a lista CMED exerce efeitos 

sobre as licitações estaduais, mas que isso depende do princípio ativo que se está licitando, e 

do tempo que ele já está inserido no mercado brasileiro. Medicamentos cujas patentes já 

expiraram e com ampla oferta de genéricos, conseguem ser comprados pelo CSC a preços 

muito semelhantes aos praticados em outras licitações pelo Brasil e distantes dos preços-teto. 

Destaca-se nesse sentido o grupo de 58 drogas cujo descolamento dos preços-teto foi superior 

a 30%. Seu descolamento em relação ao preço-teto é o de maior peso na comparação entre os 

valores regulados e os valores praticados pelo Estado. Nesses casos, o preço-teto não 

acompanha a concorrência, logo a regulação é inócua. 

 

Por outro lado, os medicamentos com apenas um, ou poucos ofertantes, são 

comprados invariavelmente a preços muito próximos da tabela CMED, tanto por parte do 

CSC, como pelo BPS. Para examinar a pertinência dos preços regulados para essas drogas, 

esta pesquisa se baseou em uma auditoria realizada pelo TCU sobre a CMED. A auditoria 

traçou uma comparação internacional de preços e apurou que os preços-teto impostos para o 

mercado brasileiro não estão condizentes com o que é regulado em outros países, e na maioria 

das vezes, estão acima da média internacional. Logo, para medicamentos com baixa 

concorrência o CSC acaba ficando refém das empresas fornecedoras, e pagando caro pelos 

medicamentos, visto que as distorções na lista da CMED dão margem para que essas 

empresas vendam seus produtos a preços muito altos. O modelo regulatório da CMED, nesses 

casos, embora ativo, não garante o interesse público, pois como vimos os preços no Brasil 

estão muito acima da média internacional. A regulação deve ser capaz de ajustar os preços 
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mesmo na ausência de concorrência, e para estar de acordo com a dinâmica do mercado ela 

deve levar em conta: ganhos de escala, inovações tecnológicas, redução de custos, taxa de 

câmbio, dentre outros fatores. 

 

A CMED erra ao ser incapaz de diferenciar os mercados realmente competitivos (em 

relação a mercados internacionais) daqueles nos quais há possivelmente conluio ou nos quais 

a concorrência ainda não foi capaz de tornar os preços competitivos. É possível afirmar que 

caso a CMED regulasse o mercado farmacêutico de forma melhor e mais assertiva o processo 

de compras do Estado de Minas Gerais seria beneficiado, pois poderia usar a lista CMED 

como um parâmetro de preços mais condizente com os valores de mercado e em concordância 

com o interesse público. 

 

A resolução desses problemas passa por alterações na Lei 10.742/03, que define as 

normas da regulação e estabelece o escopo de atuação da CMED. A fórmula de reajustes 

anuais deveria ser revista e principalmente a utilização do IPCA, que é um índice de inflação 

que mede a variação de preços que as famílias sofrem. As mudanças na Lei também devem 

dar à CMED mais flexibilidade para estabelecer ela mesma os mecanismos para redução dos 

preços de medicamentos muito descolados com o mercado. Com base no que é praticado em 

outros países, novos critérios poderiam ser adotados para o cálculo de reajuste de preços: 

comparação internacional, variação cambial, custo das matérias-primas, surgimento de 

alternativas de tratamento a custos mais baratos ou com eficácia maior, e ganhos de escala na 

produção das drogas devido à possibilidade de utilizá-lo em outros tratamentos. Os critérios 

para classificação do nível de competitividade das classes-terapêuticas também devem ser 

reconsiderados, uma vez que eles superestimam a concorrência de alguns mercados e estão 

em desacordo com a Lei 12.529/11, que dispõe sobre defesa da concorrência. 

 

O processo de compras públicas, bem como o interesse público de forma geral, se 

beneficiaria caso o modelo regulatório, via reforma legislativa, pudesse ser alterado e tornado 

mais flexível, de modo que os critérios de regulação seguissem as premissas e recomendações 

expostas nesta pesquisa e em diversas outras sobre o mesmo tema. Os gestores públicos 

passariam a contar com um instrumento muito importante para nortear as aquisições de 

medicamentos e isso se refletiria em maior economicidade e eficiência dos gastos públicos. 

Atualmente a lista CMED não desempenha este papel.  Em todo caso, há que haver cautela 
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não apenas com os riscos advindos das falhas de mercado, como com aqueles existentes em 

decorrência das falhas de governo. 



94 

 



95 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Segundo a Constituição Federal de 88, a saúde é direito fundamental do cidadão e seu 

provimento um dever do Estado. A concretização desse direito exige do Estado a adoção de 

políticas sociais e econômicas para combater todos os tipos de riscos e agravos à saúde. Essas 

políticas ocorrem na forma de intervenções na esfera econômica da sociedade. No âmbito da 

indústria farmacêutica, dentre as diversas formas de regulação, destacam-se a outorga de 

patentes, que busca dar incentivos à P&D de novas drogas, e a delimitação de preços-teto de 

medicamentos, função exercida pela CMED que busca reduzir as margens de lucro da 

indústria e permitir o acesso dos consumidores aos fármacos. A intenção da legislação 

brasileira, ao regular mercados dessa natureza, cujos bens são socialmente relevantes e que 

apresentam acentuadas falhas de mercado, é encontrar equilíbrio entre a livre iniciativa e a 

justiça social.  

 

 A concepção do atual marco regulatório para o setor farmacêutico brasileiro se 

iniciou nos anos 2000. Naquele período, as empresas do setor demonstraram que, caso fossem 

deixadas atuar livremente, poderiam prejudicar o interesse público de garantia do acesso da 

população aos medicamentos. Os preços abusivos, remédios falsificados, cartéis e outros 

escândalos amplamente divulgados pela mídia culminaram com a instauração da CPI dos 

medicamentos que, diante de fatos tão graves, considerou ser necessária a criação de um 

ambiente de regulação de preços dos medicamentos. 

 

 Aquele cenário exigiu que os poderes Executivo e Legislativo se unissem para 

elaborar um modelo regulatório que inibisse as práticas abusivas e lesivas das empresas 

farmacêuticas. O contexto de criação da CMED ilustra bem as ideias da Teoria do Interesse 

Público, que defende que o estado é motivado a interferir na economia para corrigir as falhas 

de mercado. 

 

 A formulação do aparato regulatório brasileiro em 2001 (CAMED e 

posteriormente CMED) representou de fato um avanço, uma vez que o país vinha de um 

período com preços de remédios subindo acima da inflação. Os instrumentos regulatórios 

atribuídos pela Lei 10.742/03 à CMED conseguiram conter o aumento excessivo de preços 

dos medicamentos. Porém, algumas medidas e critérios adotados têm se mostrado 
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inadequados e tornado a regulação de preços da CMED falha e prejudicial em alguns 

aspectos. 

 

 O objetivo que esta pesquisa se propôs é avaliar o impacto que a regulação 

econômica de fármacos imposta pela CMED tem sobre as compras públicas de medicamentos 

do Estado de Minas Gerais. Para a consecução desse objetivo, foi traçada uma comparação 

entre preços de medicamentos. Os valores das aquisições estaduais foram confrontados com 

os do BPS e com os valores-teto definidos pela CMED. Foi selecionada uma amostra de 105 

medicamentos de maior montante de compra registrado nas atas de registro de preços dos 

anos de 2015 e 2016. Os valores praticados nas licitações de Minas Gerais e os obtidos no 

BPS foram muito próximos, o que nos dá argumentos para afirmar que o nível de eficiência 

das compras públicas do CSC corresponde ao nível observado em escala nacional. Entretanto, 

foram encontradas grandes distorções entre os valores totais praticados nas licitações do CSC 

e do BPS com relação ao teto definido pela CMED.  

 

Os resultados encontrados nessa comparação, acrescidos de uma perscrutação 

sobre o modelo regulatório adotado pela CMED, permitem declarar que a regulação vigente 

exerce impacto nas compras estaduais de medicamentos a depender do grau de concorrência 

do medicamento. Medicamentos, cujas patentes já expiraram e com ampla oferta de genéricos 

são comprados pelo CSC a preços muito semelhantes aos praticados em outras licitações pelo 

Brasil e demasiadamente distantes dos preços-teto. Por outro lado, os medicamentos com 

apenas um, ou poucos ofertantes, são comprados invariavelmente a preços muito próximos da 

tabela CMED, tanto por parte do CSC, como pelo BPS.  

 

 Essas distorções entre preços praticados e regulados é, em parte, herança de um 

período em que vigoravam sobrepreços no mercado brasileiro, somada a alguns aspectos 

falhos da Lei 10.742/03, especialmente na forma de calcular os reajustes anuais, que 

acabaram por elevar excessivamente os preços-teto. O resultado disso, nos dias de hoje, é que 

se notam distorções enormes entre os valores regulados e os que seriam praticados em 

mercados mais concorrenciais. OS preços de medicamentos com ampla gama de ofertantes 

ficam muito abaixo do teto calculado pela CMED, por causa do efeito da concorrência, e os 

preços dos medicamentos monopolizados ou oligopolizados, ficam muito próximos aos 

valores-teto, que já são altos devido à falta de concorrência e pela margem de aumento que a 

tabela CMED lhes confere.  
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 Em auditoria realizada pelo TCU na CMED, apurou-se que os preços-teto 

delimitados para o mercado brasileiro não estão condizentes com o que é regulado em outros 

países, e na maioria das vezes, estão acima da média internacional. A auditoria do TCU 

comprova a hipótese de que para medicamentos com baixa concorrência os compradores 

acabam ficando reféns das empresas fornecedoras, visto que as distorções na lista da CMED 

dão margem para que essas empresas vendam seus produtos a preços muito altos.  

 

Em suma, o que se pode depreender das falhas da CMED é que basicamente a 

regulação é inócua para os medicamentos de grande descolamento, uma vez que os preços 

regulados não acompanham a concorrência e que a CMED não é capaz de diferenciar 

mercados competitivos (comparando-se com mercados internacionais) daqueles nos quais 

ocorrem práticas lesivas ao consumidor ou onde a concorrência ainda não foi capaz de tornar 

os preços competitivos. Para medicamentos com baixo ou nenhum descolamento, o preço-teto 

estipulado pela CMED, embora ativo, não garante o interesse público, pois como vimos os 

preços no Brasil estão muito acima da média internacional. A CMED é incapaz de ajustar os 

preços também na ausência de concorrência, e ignora aspectos importantes da dinâmica de 

mercado como a redução dos custos com matérias primas; redução dos preços regulados nos 

países de referência em virtude de negociação com os laboratórios; surgimento de alternativas 

de tratamento a custos mais baixos ou com eficácia maior, dentre outros.  

   

Conforme defende a Teoria Econômica da Regulação, não se pode examinar as 

formas e padrões com que o Estado interfere na economia prescindindo dos aspectos 

políticos. A Medida Provisória 123, de iniciativa do Governo Federal, e posteriormente a Lei 

10.742/03 formam o marco legal sobre o qual se estrutura a regulação que o Estado brasileiro 

faz sobre o setor farmacêutico. É natural que decisões dessa natureza sejam tomadas na esfera 

política do Estado, implicando em ganhos para alguns grupos e perdas para outros. Contudo, 

elas devem ser conduzidas por representantes escolhidos para retratar o interesse público e 

precedidas de amplos diálogos e debates, com a participação de todos os setores envolvidos e 

interessados, de forma a se minimizar tanto as falhas de mercado quanto as de governo.  

 

A solução para essas distorções depende de alterações legislativas, 

principalmente na Lei 10.742/03, que define as normas de regulação e estabelece o escopo de 

atuação da CMED. As mudanças na Lei devem contemplar primeiramente dar à CMED mais 
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flexibilidade para estabelecer mecanismos que prevejam a redução dos preços de 

medicamentos muito descolados com o mercado. Novos critérios devem ser considerados 

para o cálculo de reajuste de preços: comparação internacional, variação cambial, custo das 

matérias-primas, surgimento de alternativas de tratamento, e ganhos de escala na produção 

das drogas devido à possibilidade de utilizá-lo em outros tratamentos, dentre outros aspectos 

já citados. Os critérios para classificação do nível de competitividade das classes-terapêuticas 

também devem ser reconsiderados, uma vez que eles superestimam a concorrência de alguns 

mercados e estão em desacordo com a Lei 12.529/11, que dispõe sobre defesa da 

concorrência. 

 

Caso o modelo regulatório instituído pela Lei 10.742/03 fosse revisto, os 

gestores públicos, responsáveis pela aquisição de medicamentos, e toda sociedade em geral, 

seriam beneficiados, pois poderiam atingir níveis de economicidade ainda maiores, uma vez 

que a lista CMED se tornaria uma importante ferramenta para balizar as compras públicas e 

praticar preços mais justos.    
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APÊNDICE A 

Tabela 3: Tabela Comparativa de Preços (continua) 

Item Material Serviço 
Unidade 

Aquisição Item 
Laboratório fabricante Classe-terapêutica 

Início de Vigência 

da ATA de RP do 

CSC 

CSC BPS CMED 

Unidade CSC/BPS CSC/CMED Valor Total 

Registrado 

Qtde 
Registrada 

Atual ItemRP 

Preço 
Registrado 

Atual ItemRP 

Média 

Ponderada 
Preço-teto 

MESALAZINA - FORMA FARMACEUTICA: 

COMPRIMIDO; DOSAGEM: 500 MG; 
1 UNIDADE 

LABORATÓRIOS 

FERRING LTDA - 
PENTASA 500MG 

AGENTES ANTIINFLAMATÓRIOS 

INTESTINAIS 
28/10/2015 R$    12.736.584,80 4.500.560 R$         2,830 

R$               

2,506 

R$                 

3,03 
1 UNIDADE 12,94% -6,57% 

DORNASE ALFA - FORMA FARMACEUTICA: 
SOLUCAO PARA INALACAO; DOSAGEM: 2,5 

MG; 

AMPOLA 2,50 

MILILITRO 

PRODUTOS ROCHE 

QUÍMICOS E 

FARMACÊUTICOS S.A. 
- PULMOZYME 

EXPECTORANTES 28/10/2015 R$    12.726.000,00 126.000 R$     101,000 
R$           

112,602 

R$             

101,75 

AMPOLA 2,50 

MILILITRO 
-10,30% -0,73% 

DEFERASIROX - PRINCIPIO ATIVO: 

DEFERASIROX; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 

500 MG; FORMA FARMACEUTICA: 
COMPRIMIDO DISPERSIVEL; 

APRESENTACAO: .; COMPONENTE: .; 

1 UNIDADE 

NOVARTIS 

BIOCIENCIAS S.A - 
EXJADE 

AGENTES FERRO-QUELANTES 05/05/2016 R$    12.614.356,60 192.380 R$       65,570 
R$             

73,665 

R$               

73,78 
1 UNIDADE -10,99% -11,12% 

OMEPRAZOL - FORMA FARMACEUTICA: 

CAPSULA; DOSAGEM: 20 MG; 
1 UNIDADE 

PRATI DONADUZZI & 

CIA LTDA - 
GENÉRICO 

INIBIDORES DA BOMBA ÁCIDA 28/10/2015 R$    10.655.234,84 313.389.260 R$         0,034 
R$               

0,036 

R$                 

0,81 
1 UNIDADE -6,26% -95,79% 

OCTREOTIDA - PRINCIPIO ATIVO: 

OCTREOTIDA, ACETATO; 

CONCENTRACAO/DOSAGEM: 30 MG; FORMA 
FARMACEUTICA: PO PARA SUSPENSAO 

INJETAVEL; APRESENTACAO: FRASCO-

AMPOLA; COMPONENTE: SERINGA 

DILUENTE + SISTEMA DE APLICACAO; 

FRASCO-

AMPOLA 

NOVARTIS 
BIOCIENCIAS S.A  - 

SANDOZ 

HORMÔNIOS 

ANTICRESCIMENTO 
23/12/2016 R$    10.363.665,33 2.029 R$ 5.107,770 

R$        

5.107,780 

R$          

5.107,78 

FRASCO-

AMPOLA 
0,00% 0,00% 

OCTREOTIDA - PRINCIPIO ATIVO: 

OCTREOTIDA, ACETATO; 

CONCENTRACAO/DOSAGEM: 20 MG; FORMA 

FARMACEUTICA: PO PARA SUSPENSAO 
INJETAVEL; APRESENTACAO: FRASCO-

AMPOLA; COMPONENTE: SERINGA 

DILUENTE + SISTEMA DE APLICACAO; 

FRASCO-

AMPOLA 

NOVARTIS 

BIOCIENCIAS S.A - 
SANDOSTATIN LAR 

HORMÔNIOS 

ANTICRESCIMENTO 
05/05/2016 R$    10.294.582,20 3.090 R$ 3.331,580 

R$        

3.722,482 

R$          

3.748,03 

FRASCO-

AMPOLA 
-10,50% -11,11% 

CLOMIPRAMINA CLORIDRATO - FORMA 
FARMACEUTICA: DRAGEA; DOSAGEM: 25 

MG; 

1 UNIDADE 
NOVARTIS 

BIOCIENCIAS S.A - 

ANAFRANIL 

ANTI-DEPRES.TOD.OUTROS 09/10/2015 R$      9.261.010,50 13.230.015 R$         0,700 
R$               

0,713 

R$                 

0,99 
1 UNIDADE -1,89% -29,40% 

SOMATROPINA - FORMA FARMACEUTICA: 

INJETAVEL; DOSAGEM: 12 UI; 
1 UNIDADE 

LABORATÓRIO 

QUÍMICO 
FARMACÊUTICO 

BERGAMO LTDA - 

HORMOTROP 

HORMÔNIOS DO CRESCIMENTO 07/07/2015 R$      9.080.820,00 63.000 R$     144,140 
R$           

147,602 

R$             

325,62 
1 UNIDADE -2,35% -55,73% 

INSULINA - PRINCIPIO ATIVO: INSULINA 
GLARGINA; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 100 

UI/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO 

INJETAVEL; APRESENTACAO: FRASCO-

AMPOLA 10 ML; COMPONENTE.; 

FRASCO-
AMPOLA 

SANOFI-AVENTIS 

DEUSTCHLAND 

GMBH - LANTUS 

INSULINA HUMANA + 

ANÁLOGOS DE AÇÃO 

PROLONGADA 

23/12/2016 R$      8.995.664,50 30.530 R$     294,650 
R$           

242,619 
R$             

294,65 
FRASCO-
AMPOLA 

21,45% 0,00% 

ZIPRASIDONA - FORMA FARMACEUTICA: 
CAPSULA; DOSAGEM: 80 MG; 

1 UNIDADE 

LABORATORIOS 

PFIZER LTDA. - 

GEODON 

ANTIPSICÓTICOS ATÍPICOS 09/10/2015 R$      8.813.064,00 1.442.400 R$         6,110 
R$               

5,892 
R$                 

9,78 
1 UNIDADE 3,70% -37,52% 

LOSARTAN POTASSICO - FORMA 
FARMACEUTICA: COMPRIMIDO; DOSAGEM: 

50 MG; 

1 UNIDADE 
PRATI DONADUZZI & 

CIA LTDA - 

GENÉRICO 

ANTAGONISTAS DA 

ANGIOTENSINA II PUROS 
28/10/2015 R$      8.574.533,44 252.192.160 R$         0,034 

R$               

0,033 

R$                 

0,43 
1 UNIDADE 1,73% -92,04% 
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Tabela 3: Tabela Comparativa de Preços (continua) 

Item Material Serviço 
Unidade 

Aquisição Item 
Laboratório fabricante Classe-terapêutica 

Início de Vigência 

da ATA de RP do 

CSC 

CSC BPS CMED 

Unidade CSC/BPS CSC/CMED Valor Total 

Registrado 

Qtde 

Registrada 

Atual Item 

RP 

Preço 
Registrado 

Atual Item RP 

Média 

Ponderada 
Preço-teto 

ALFADORNASE - PRINCIPIO ATIVO: 

ALFADORNASE; 

CONCENTRACAO/DOSAGEM: 1,0 MG/ML; 

FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO PARA 
INALACAO; APRESENTACAO: AMPOLA 2,5 

ML; COMPONENTE: .; 

AMPOLA 

PRODUTOS ROCHE 

QUÍMICOS E 

FARMACÊUTICOS S.A. 
- PULMOZYME 

EXPECTORANTES 05/05/2016 R$      8.547.177,40 84.010 R$     101,740 
R$           

115,540 

R$             

114,46 
AMPOLA -11,94% -11,12% 

SAIS PARA REIDRATACAO ORAL - 

COMPOSICAO: CLORETO POTASSIO E SODIO 
+ CITRATO SODIO + GLICOSE; 

1 MILHEIRO 

NATULAB 

LABORATÓRIO S.A - 
HIDRAPLEX 

SAIS PARA REIDRATACAO ORAL 07/07/2015 R$      8.401.400,00 24.004 R$     350,000 
R$                 

0,44 

Não consta na 

CMED, é um 
medicamento 

de notificação 

simplificada 

conforme RDC 
N°107, DE 5 

DE 

SETEMBRO 

DE 2016 
 

ENVELOPE -21,10% 

Não consta na 

CMED, é um 

medicamento 
de notificação 

simplificada 

conforme 

RDC N°107, 
DE 5 DE 

SETEMBRO 

DE 2016 

VALPROATO DE SODIO - FORMA 

FARMACEUTICA: 288 MG (EQUIVALENTE A 

250 MG DE ACIDO VALPROICO); 
APRESENTACAO: CAPSULA; 

1 UNIDADE 

ABBOTT 

LABORATÓRIOS DO 

BRASIL LTDA - 
DEPAKENE 

ANTICONVULSIVANTES 

INCLUINDO ANTIEPILÉPTICOS 
09/10/2015 R$      8.278.148,38 44.746.748 R$         0,185 

R$                 

0,20 

R$                 

0,45 
1 UNIDADE -6,03% -59,02% 

VALPROATO DE SODIO - FORMA 

FARMACEUTICA: 288 MG (EQUIVALENTE A 

250 MG DE ACIDO VALPROICO); 
APRESENTACAO: CAPSULA; 

1 UNIDADE 

ABBOTT 

LABORATÓRIOS DO 

BRASIL LTDA 

ANTICONVULSIVANTES 

INCLUINDO ANTIEPILÉPTICOS 
24/05/2016 R$      7.937.684,64 44.098.248 R$         0,180 

R$                 

0,19 

R$                 

0,51 
1 UNIDADE -5,68% -64,55% 

CLOMIPRAMINA CLORIDRATO - FORMA 

FARMACEUTICA: DRAGEA; DOSAGEM: 25 

MG; 

1 UNIDADE EMS S/A ANTI-DEPRES.TOD.OUTROS 24/05/2016 R$      7.904.280,14 13.262.215 R$         0,596 
R$                 

0,69 

R$                 

1,36 
1 UNIDADE -13,66% -56,18% 

PROPIONATO DE CLOBETASOL - FORMA 

FARMACEUTICA: CREME; DOSAGEM: 0,5 

MG/GRAMA; 30 GR; 

BISNAGA 

BRAINFARMA 

INDÚSTRIA QUÍMICA 

E FARMACÊUTICA 

S.A/LABORATÓRIO 
NEO QUÍMICA 

COMÉRCIO E 

INDÚSTRIA LTDA - 

GENÉRICO 0,5MG CR. 

CORTICOCOESTERÓIDES 
TÓPICOS PUROS 

28/10/2015 R$      7.485.000,00 1.500.000 R$         4,990 
R$                 

5,62 
R$               

15,01 
BISNAGA -11,25% -66,76% 

ACITRETINA - PRINCIPIO ATIVO: 

ACITRETINA; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 25 

MG; FORMA FARMACEUTICA: CAPSULA 

GELATINOSA DURA; APRESENTACAO: .; 
COMPONENTE: .; 

1 UNIDADE 

GLENMARK 

FARMACÊUTICA 

LTDA - NEOTIGASON 

ANTIPSORÍASE SISTÊMICOS 01/03/2016 R$      7.289.909,90 1.170.130 R$         6,230 
R$                 

7,08 

R$                 

9,37 
1 UNIDADE -12,01% -33,48% 

CALCITONINA SINTETICA DE SALMAO - 

FORMA FARMACEUTICA: SPRAY NASAL; 

DOSAGEM: 200 UI POR NEBULIZACAO; 

1 UNIDADE 

LABORATÓRIO 

QUÍMICO 

FARMACÊUTICO 
BERGAMO LTDA 

CALCITONINAS 28/10/2015 R$      7.195.500,00 90.000 R$       79,950 
R$               

52,62 

R$               

99,52 
1 UNIDADE 51,92% -19,66% 

LANREOTIDA - FORMA FARMACEUTICA: 

SOLUCAO INJETAVEL - SERINGA PRE-

ENCHIDA; DOSAGEM: 90 MG; 

1 UNIDADE 

BEAUFOUR IPSEN 

FARMACÊUTICA 

LTDA 

HORMÔNIOS 

ANTICRESCIMENTO 
28/10/2015 R$      7.049.554,20 3.510 R$  2.008,420 

R$          

2.015,48 

R$          

2.542,33 
1 UNIDADE -0,35% -21,00% 
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Tabela 3: Tabela Comparativa de Preços (continua) 

Item Material Serviço 
Unidade 

Aquisição Item 
Laboratório fabricante Classe-terapêutica 

Início de Vigência 

da ATA de RP do 
CSC 

CSC BPS CMED 

Unidade CSC/BPS CSC/CMED Valor Total 
Registrado 

Qtde 

Registrada 

Atual ItemRP 

Preço 

Registrado 

Atual ItemRP 

Média 
Ponderada 

Preço-teto 

CALCITRIOL - PRINCIPIO ATIVO: 
CALCITRIOL; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 1 

MCG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO 

INJETAVEL; APRESENTACAO: AMPOLA 1 ML; 

COMPONENTE: .; 

1 UNIDADE 

ABBVIE 

FARMACÊUTICA 

LTDA. -  CALCIJEX 
HOSPIRA 

VITAMINA D PURA 05/05/2016 R$      7.027.150,00 540.550 R$       13,000 
R$               

13,00 

R$               

14,62 
1 UNIDADE 0,00% -11,10% 

AZATIOPRINA - FORMA FARMACEUTICA: 

COMPRIMIDO; DOSAGEM: 50 MG; 
1 UNIDADE 

CRISTÁLIA 

PRODUTOS QUÍMICOS 

FARMACÊUTICOS 

LTDA. - IMUNEN 

OUTROS IMUNOSSUPRESSORES 28/10/2015 R$      7.019.467,95 12.762.669 R$         0,550 
R$                 

1,38 

R$                 

1,90 
1 UNIDADE -60,20% -71,05% 

METFORMINA - FORMA FARMACEUTICA: 

COMPRIMIDO; DOSAGEM: 850 MG; 
1 UNIDADE 

PRATI DONADUZZI & 

CIA LTDA 

ANTIDIABÉTICOS BIGUANIDAS 

PUROS 
21/05/2015 R$      7.009.021,43 120.845.197 R$         0,058 

R$                 

0,05 

R$                 

0,13 
1 UNIDADE 19,81% -54,16% 

NAPROXENO - FORMA FARMACEUTICA: 

COMPRIMIDO; DOSAGEM: 500 MG; 
1 UNIDADE 

UNIÃO QUÍMICA 

FARMACÊUTICA 
NACIONAL S/A 

ANTI-REUMÁTICOS NÃO 

ESTEROIDAIS PUROS 
28/10/2015 R$      6.900.197,80 30.000.860 R$         0,230 

R$                 

0,40 

R$                 

0,72 
1 UNIDADE -42,14% -67,93% 

MESALAZINA - PRINCIPIO ATIVO: 

MESALAZINA; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 

500 MG; FORMA FARMACEUTICA: 
COMPRIMIDO REVESTIDO; APRESENTACAO: 

.; COMPONENTE: .; 

1 UNIDADE 

LABORATÓRIOS 

FERRING LTDA - 
PENTASA 500MG 

AGENTES ANTIINFLAMATÓRIOS 

INTESTINAIS 
27/08/2016 R$      6.810.873,60 2.746.320 R$         2,480 

R$                 

3,00 

R$                 

3,44 
1 UNIDADE -17,33% -27,90% 

GALANTAMINA - FORMA FARMACEUTICA: 

CAPSULA DE LIBERACAO PROLONGADA; 

DOSAGEM: 24 MG; 

1 UNIDADE 

JANSSEN-CILAG 

FARMACÊUTICA 
LTDA - REMINYL ER 

24MG 

PRODUTOS ANTIALZHEIMER, 
INIBIDORES DA COLINESTERASE 

02/07/2015 R$      6.676.048,00 810.200 R$         8,240 
R$                 

9,06 
R$                 

9,07 
1 UNIDADE -9,05% -9,14% 

DESMOPRESSINA, ACETATO - FORMA 

FARMACEUTICA: SOLUCAO NASAL, COM 
DOSADOR; DOSAGEM: 0,1 MG/ML; 

1 UNIDADE 

LABORATÓRIOS 

FERRING LTDA - 
DDAVP 0,1MG/ML 

HORMÔNIOS ANTIDIURÉTICOS 04/07/2015 R$      6.675.789,16 63.134 R$     105,740 
R$             

138,99 

R$             

115,51 
1 UNIDADE -23,92% -8,46% 

QUETIAPINA - FORMA FARMACEUTICA: 

COMPRIMIDO REVESTIDO; DOSAGEM: 300 

MG; 

1 UNIDADE 

ASTRAZENECA DO 

BRASIL LTDA - 

ORIGEM EUA 

ANTIPSICÓTICOS ATÍPICOS 07/07/2015 R$      6.599.504,60 832.220 R$         7,930 
R$               

19,42 

R$               

15,80 
1 UNIDADE -59,16% -49,81% 

CARBAMAZEPINA - FORMA FARMACEUTICA: 

COMPRIMIDOS; DOSAGEM: 200MG; 
1 MILHEIRO 

UNIÃO QUÍMICA 

FARMACÊUTICA 

NACIONAL S/A - 

GENÉRICO 

ANTICONVULSIVANTES 

INCLUINDO ANTIEPILÉPTICOS 
07/07/2015 R$      6.535.170,00 72.613 R$       90,000 

R$                 

0,06 

R$                 

0,33 
1 UNIDADE 43,30% -73,11% 

SINVASTATINA - FORMA FARMACEUTICA: 
COMPRIMIDO; DOSAGEM: 40 MG; 

1 UNIDADE 

GEOLAB INDÚSTRIA 

FARMACÊUTICA S/A - 

SINVAX 

ESTATINAS, INIBIDORES DA 
REDUTASE HMG-CoA 

28/10/2015 R$      6.309.660,00 45.069.000 R$         0,140 
R$                 

0,13 
R$                 

1,08 
1 UNIDADE 11,45% -87,00% 

METFORMINA - FORMA FARMACEUTICA: 

COMPRIMIDO; DOSAGEM: 850 MG; 
1 MILHEIRO 

PRATI DONADUZZI & 
CIA LTDA - 

GENÉRICO 

ANTIDIABÉTICO 07/07/2015 R$      6.235.588,70 120.611 R$       51,700 
R$                 

0,05 

R$                 

0,15 
1 UNIDADE 8,27% -66,49% 

CLONAZEPAM - FORMA FARMACEUTICA: 

COMPRIMIDOS; DOSAGEM: 2MG; 
1 UNIDADE 

SUN FARMACÊUTICA 

DO BRASIL LTDA - 
GENÉRICO 

ANTICONVULSIVANTES 

INCLUINDO ANTIEPILÉPTICOS 
09/10/2015 R$      6.095.516,43 119.519.930 R$         0,051 

R$                 

0,04 

R$                 

0,24 
1 UNIDADE 30,83% -79,04% 

LANREOTIDA - FORMA FARMACEUTICA: 

SOLUCAO INJETAVEL - SERINGA PRE-

ENCHIDA; DOSAGEM: 120 MG; 

1 UNIDADE 

BEAUFOUR IPSEN 

FARMACÊUTICA 

LTDA 

HORMÔNIOS 

ANTICRESCIMENTO 
28/10/2015 R$      6.079.026,10 3.010 R$  2.019,610 

R$          

2.022,43 

R$          

2.542,33 
1 UNIDADE -0,14% -20,56% 

FLUOXETINA CLORIDRATO - FORMA 

FARMACEUTICA: CAPSULAS; DOSAGEM: 

20MG; 

1 UNIDADE 

LABORATÓRIO 

TEUTO BRASILEIRO 

S/A 

ANTI-DEPRESSIVOS SSRI 09/10/2015 R$      5.968.370,40 124.341.050 R$         0,048 
R$                 

0,04 
R$                 

1,85 
1 UNIDADE 8,01% -97,40% 
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Tabela 3: Tabela Comparativa de Preços (continua) 

Item Material Serviço 
Unidade 

Aquisição Item 
Laboratório fabricante Classe-terapêutica 

Início de Vigência 

da ATA de RP do 
CSC 

CSC BPS CMED 

Unidade CSC/BPS CSC/CMED Valor Total 
Registrado 

Qtde 

Registrada 

Atual ItemRP 

Preço 

Registrado 

Atual ItemRP 

Média 
Ponderada 

Preço-teto 

BIMATOPROSTA - FORMA FARMACEUTICA: 

SOLUCAO OFTALMICA; DOSAGEM: 0,3 

MG/ML; 3 ML; 

FRASCO 3 

MILILITRO 

ALLERGAN 
PRODUTOS 

FARMACÊUTICOS 

LTDA - LUMIGAN 

PREPARAÇÕES 

ANTIGLAUCOMAS E MIÓTICAS 

TÓPICAS 

08/07/2015 R$      5.953.566,15 450.005 R$       13,230 
R$               

19,67 

R$               

82,68 

FRASCO 3 

MILILITRO 
-32,75% -84,00% 

BECLOMETASONA, DIPROPIONATO - FORMA 

FARMACEUTICA: AEROSOL USO ORAL; 

DOSAGEM: 250 MCG/DOSE; 

1 UNIDADE 

CHIESI 
FARMACÊUTICA 

LTDA - CLENIL HFA 

250MCG 

ANTIASMÁTICOS/DPOC 

CORTICOSTERÓIDES INALANTES 
28/10/2015 R$      5.799.061,00 179.260 R$       32,350 

R$               

46,56 

R$               

41,11 
1 UNIDADE -30,52% -21,31% 

RALOXIFENO CLORIDRATO - FORMA 
FARMACEUTICA: COMPRIMIDO REVESTIDO; 

DOSAGEM: 60 MG; 

1 UNIDADE 
ELI LILLY DO BRASIL 

LTDA - EVISTA 

MODULADORES SELETIVOS DO 

RECEPTOR DE ESTROGÊNIO 
28/10/2015 R$      5.706.900,00 1.530.000 R$         3,730 

R$                 

3,73 

R$                 

3,74 
1 UNIDADE 0,00% -0,23% 

LANREOTIDA - FORMA FARMACEUTICA: 

INJETAVEL POR SERINGA PREENCHIDA; 
DOSAGEM: 60MG; 

1 UNIDADE 

BEAUFOUR IPSEN 

FARMACÊUTICA 
LTDA 

HORMÔNIOS 

ANTICRESCIMENTO 
28/10/2015 R$      5.614.733,60 3.010 R$  1.865,360 

R$          

1.921,67 

R$          

2.365,72 
1 UNIDADE -2,93% -21,15% 

FLUOXETINA CLORIDRATO - FORMA 

FARMACEUTICA: CAPSULAS; DOSAGEM: 

20MG; 

1 UNIDADE 

LABORATÓRIO 

TEUTO BRASILEIRO 

S/A 

ANTI-DEPRESSIVOS SSRI 24/05/2016 R$      5.559.291,26 123.814.950 R$         0,045 
R$                 

0,04 

R$                 

1,73 
1 UNIDADE 9,36% -97,40% 

LEVODOPA + BENSERAZIDA - FORMA 
FARMACEUTICA: COMPRIMIDO; DOSAGEM: 

100 MG + 25 MG; 

1 MILHEIRO 

PRODUTOS ROCHE 

QUÍMICOS E 

FARMACÊUTICOS S.A. 

- PROLOPA 

ANTIPARKINSONIANOS 07/07/2015 R$      5.472.390,00 7.107 R$     770,000 
R$                 

1,23 

R$                 

0,93 
1 UNIDADE -37,65% -17,03% 

ENTACAPONE - FORMA FARMACEUTICA: 

COMPRIMIDO; DOSAGEM: 200 MG; 
1 UNIDADE EMS S/A - ENTARKIN ANTIPARKINSONIANOS 30/06/2015 R$      5.443.842,60 2.880.340 R$         1,890 

R$                 

2,10 

R$                 

2,86 
1 UNIDADE -10,18% -33,99% 

IBUPROFENO - FORMA FARMACEUTICA: 

COMPRIMIDO; DOSAGEM: 600 MG; 
1 UNIDADE 

PRATI DONADUZZI & 

CIA LTDA - 
GENÉRICO 

ANTI-REUMÁTICOS NÃO 

ESTEROIDAIS PUROS 
28/10/2015 R$      5.415.452,42 86.925.400 R$         0,062 

R$                 

0,07 

R$                 

0,30 
1 UNIDADE -10,00% -79,33% 

MEDROXIPROGESTERONA ACETATO - 

FORMA FARMACEUTICA: INJETAVEL; 

DOSAGEM: 150 MG/ML; 

FRASCO-

AMPOLA 

UNIÃO QUÍMICA 

FARMACÊUTICA 

NACIONAL S/A - 
DEMEDROX 

OUTROS HORMÔNIOS 

CONTRACEPTIVOS SISTÊMICOS 
07/07/2015 R$      5.392.372,50 644.250 R$         8,370 

R$                 

9,43 

R$               

17,55 

FRASCO-

AMPOLA 
-11,22% -52,31% 

AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO - 

FORMA FARMACEUTICA: SUSPENSAO ORAL; 
DOSAGEM: 250 MG/5ML + 62,5 MG/5ML; 

MILILITRO 

SANDOZ DO BRASIL 

INDÚSTRIA 

FARMACÊUTICA 
LTDA - GENÉRICO 

PROCED. AUSTRIA 

PENICILINAS ORAIS DE AMPLO 

ESPECTRO 
07/07/2015 R$      5.105.108,40 72.930.120 R$         0,070 

R$                 

0,11 

R$                 

0,34 
MILILITRO -37,38% -79,52% 

DIPIRONA SODICA - FORMA 

FARMACEUTICA: SOLUCAO ORAL (GOTAS); 

DOSAGEM: 500MG/ML; 

FRASCO 20 
MILILITRO 

FARMACE INDÚSTRIA 

QUÍMICO-
FARMACÊUTICA 

CEARENSE LTDA 

ANALGÉSICOS NÃO 
NARCÓTICOS E ANTIPIRÉTICOS 

28/10/2015 R$      5.103.219,88 5.872.520 R$         0,869 
R$                 

1,17 
R$                 

3,27 
FRASCO 20 
MILILITRO 

-25,86% -73,43% 

BIPERIDENO - FORMA FARMACEUTICA: 
COMPRIMIDO; DOSAGEM: 2 MG; 

1 UNIDADE 

CRISTÁLIA 

PRODUTOS QUÍMICOS 
FARMACÊUTICOS 

LTDA. - CINETOL 

ANTIPARKINSONIANOS 25/09/2015 R$      5.011.210,75 30.007.250 R$         0,167 
R$                 

0,18 
R$                 

1,41 
1 UNIDADE -6,93% -88,17% 

ANFOTERICINA B - PRINCIPIO ATIVO: 

COMPLEXO LIPIDICO DE ANFOTERICINA B; 
CONCENTRACAO/DOSAGEM: 100 MG; FORMA 

FARMACEUTICA: PO LIOFILIZADO PARA 

SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: 

FRASCO-AMPOLA; COMPONENTE: .;* (dados 
indisponíveis no BPS e que foram  extraídos do 

banco de dados SIASGNET do governo federal) 

FRASCO-

AMPOLA 

TEVA 

FARMACÊUTICA 

LTDA. - 

ABELCET/EUA 

AGENTES SISTÊMICOS PARA 

INFECÇÕES FÚNGICAS 
23/12/2016 R$      4.944.000,00 3.090 R$  1.600,000 

R$          

1.600,63 

R$          

2.125,79 

FRASCO-

AMPOLA 
-0,04% -24,73% 
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Item Material Serviço 
Unidade 

Aquisição Item 
Laboratório fabricante Classe-terapêutica 

Início de Vigência 

da ATA de RP do 
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CSC BPS CMED 
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Registrado 

Qtde 
Registrada 

Atual ItemRP 

Preço 
Registrado 

Atual ItemRP 

Média 

Ponderada 
Preço-teto 

LEVOSIMENDANO - FORMA FARMACEUTICA: 

SOLUCAO PARA INFUSAO; DOSAGEM: 2,5 
MG/ML; * (dados indisponíveis no BPS e que foram 

extraídos do banco de dados SIASGNET do governo 

federal) 

AMPOLA 5 

MILILITRO 

ABBVIE 
FARMACÊUTICA 

LTDA. - SIMDAX 

INOTRÓPICOS POSITIVOS 05/08/2015 R$      4.918.265,44 1.276 R$  3.854,440 
R$          

3.865,41 

R$          

3.973,66 

AMPOLA 5 

MILILITRO 
-0,28% -3,00% 

CEFALEXINA - FORMA FARMACEUTICA: 

SUSPENSAO ORAL; DOSAGEM: 250 MG/5ML; 

FRASCO 60 

MILILITRO 

LABORATÓRIO 
TEUTO BRASILEIRO 

S/A - GENÉRICO 

CEFALOSPORINAS ORAIS 25/09/2015 R$      4.851.175,00 1.021.300 R$         4,750 
R$                 

5,75 

R$               

23,02 

FRASCO 60 

MILILITRO 
-17,38% -79,37% 

GALANTAMINA - FORMA FARMACEUTICA: 

CAPSULA DE LIBERACAO PROLONGADA; 

DOSAGEM: 16 MG; 

1 UNIDADE 

JANSSEN-CILAG 

FARMACÊUTICA 
LTDA - REMINYL 

16MG 

PRODUTOS ANTIALZHEIMER, 
INIBIDORES DA COLINESTERASE 

08/07/2015 R$      4.701.004,80 612.110 R$         7,680 
R$                 

8,50 
R$                 

8,43 
1 UNIDADE -9,61% -8,94% 

ENALAPRIL MALEATO - APRESENTACAO: 

COMPRIMIDOS; DOSAGEM: 20 MG; 
1 UNIDADE 

CIMED INDÚSTRIA DE 

MEDICAMENTOS 
LTDA - ENALAMED 

INIBIDORES DA ECA PUROS 28/10/2015 R$      4.680.259,95 128.226.300 R$         0,037 
R$                 

0,04 

R$                 

0,05 
1 UNIDADE -3,08% -23,35% 

MESALAZINA - FORMA FARMACEUTICA: 

SUPOSITORIO; DOSAGEM: 1000 MG; 
1 UNIDADE 

LABORATÓRIOS 

FERRING LTDA - 

PENTASA 1000MG 

AGENTES ANTIINFLAMATÓRIOS 

INTESTINAIS 
28/10/2015 R$      4.679.966,50 540.100 R$         8,665 

R$                 

8,94 

R$                 

8,92 
1 UNIDADE -3,06% -2,88% 

CLONAZEPAM - FORMA FARMACEUTICA: 

COMPRIMIDOS; DOSAGEM: 2MG; 
1 UNIDADE 

GEOLAB INDÚSTRIA 

FARMACÊUTICA S/A 

ANTICONVULSIVANTES 

INCLUINDO ANTIEPILÉPTICOS 
24/05/2016 R$      4.667.557,64 118.465.930 R$         0,039 

R$                 

0,04 

R$                 

0,27 
1 UNIDADE -4,03% -85,61% 

CITRATO DE SILDENAFIL - FORMA 

FARMACEUTICA: COMPRIMIDO; DOSAGEM: 
20 MG; 

1 UNIDADE 

LABORATORIOS 

PFIZER LTDA. - 
REVATIO 20MG 

OUTROS PRODUTOS 

CARDIOVASCULARES 
28/10/2015 R$      4.410.875,00 504.100 R$         8,750 

R$                 

1,65 

R$               

15,51 
1 UNIDADE 429,05% -43,59% 

LOSARTAN POTASSICO - FORMA 

FARMACEUTICA: COMPRIMIDOS; DOSAGEM: 

25 MG; 

1 MILHEIRO 

LABORATORIOS 

PFIZER LTDA. - 

TORLOS 

ANTAGONISTAS DA 

ANGIOTENSINA II PUROS 
07/07/2015 R$      4.310.457,93 57.221 R$       75,330 

R$                 

0,13 

R$                 

0,64 
1 UNIDADE -41,59% -88,30% 

AMOXICILINA - FORMA FARMACEUTICA: 
CAPSULA; DOSAGEM: 500 MG; 

1 UNIDADE 

PRATI DONADUZZI & 

CIA LTDA - 

GENÉRICO 

PENICILINAS ORAIS DE AMPLO 
ESPECTRO 

28/10/2015 R$      4.299.864,72 37.784.400 R$         0,114 
R$                 

0,12 
R$                 

0,44 
1 UNIDADE -6,35% -74,31% 

QUETIAPINA - PRINCIPIO ATIVO: 
QUETIAPINA, HEMIFUMARATO; 

CONCENTRACAO/DOSAGEM: 300 MG; FORMA 

FARMACEUTICA: COMPRIMIDO REVESTIDO; 

APRESENTACAO: .; COMPONENTE: .; 

1 UNIDADE EMS S/A - QUEROPAX ANTIPSICÓTICOS ATÍPICOS 27/08/2016 R$      4.260.480,00 665.700 R$         6,400 
R$               

12,15 
R$               

21,88 
1 UNIDADE -47,33% -70,75% 

CLORETO DE SODIO - FORMA 

FARMACEUTICA: SOLUCAO NASAL SPRAY; 

DOSAGEM: 3 POR CENTO; 

MILILITRO 

Neosoro H 

BRAINFARMA 

Laboratório Neo QuÍmica 

DESCONGESTIONANTES NASAIS 07/07/2015 R$      4.195.455,00 8.926.500 R$         0,470 
Valores não 
encontrados 

Valores não 
encontrados 

MILILITRO 
Valores não 
encontrados 

Valores não 
encontrados 

METILDOPA - FORMA FARMACEUTICA: 

COMPRIMIDO; DOSAGEM: 250 MG; 
1 UNIDADE 

SUN FARMACÊUTICA 
DO BRASIL LTDA - 

VENOPRESSIN 

ANTI-HIPERTENSIVOS PURO-

AÇÃO CENTRAL 
21/05/2015 R$      4.163.282,83 46.831.078 R$         0,089 

R$                 

0,11 

R$                 

0,53 
1 UNIDADE -17,23% -83,16% 

MESALAZINA - FORMA FARMACEUTICA: 

COMPRIMIDO; DOSAGEM: 400 MG; 
1 UNIDADE 

TAKEDA PHARMA 

LTDA. - MESACOL 
400MG 

AGENTES ANTIINFLAMATÓRIOS 

INTESTINAIS 
28/10/2015 R$      4.141.552,70 7.741.220 R$         0,535 

R$                 

0,40 

R$                 

1,61 
1 UNIDADE 33,75% -66,77% 

XINAFOATO SALMETEROL + PROPIONATO 

FLUTICASONA - FORMA FARMACEUTICA: 

SPRAY; DOSAGEM: 25MCG XINAFOATO 
SALMETEROL + 125MCG PROPIONATO FLU; 

1 UNIDADE 

GLAXOSMITHKLINE 

BRASIL LTDA - 

SERETIDE 25/125MCG 

ANTIASMÁTICOS/DPOC 

ESTIMULANTES B2 ASSOCIADOS 

A CORTICOSTERÓIDES 
INALANTES 

28/10/2015 R$      4.138.425,60 63.240 R$       65,440 
R$               

56,05 

R$               

68,47 
1 UNIDADE 16,75% -4,43% 
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Tabela 3: Tabela Comparativa de Preços (continua) 

Item Material Serviço 
Unidade 

Aquisição Item 
Laboratório fabricante Classe-terapêutica 

Início de Vigência 

da ATA de RP do 

CSC 

CSC BPS CMED 

Unidade CSC/BPS CSC/CMED Valor Total 

Registrado 

Qtde 
Registrada 

Atual ItemRP 

Preço 
Registrado 

Atual ItemRP 

Média 

Ponderada 
Preço-teto 

CICLOSPORINA MICROEMULSAO OU 

MODIFICADA - FORMA FARMACEUTICA: 

CAPSULA; DOSAGEM: 100MG; 

1 UNIDADE 

NOVARTIS 

BIOCIENCIAS S.A - 
SANDIMMUN 

NEORAL 100MG 

OUTROS IMUNOSSUPRESSORES 28/10/2015 R$      4.105.368,00 1.080.360 R$         3,800 
R$                 

1,73 
R$                 

4,40 
1 UNIDADE 119,06% -13,64% 

ESPIRONOLACTONA - FORMA 

FARMACEUTICA: COMPRIMIDO; DOSAGEM: 

25 MG; 

1 UNIDADE 

ASPEN PHARMA 

INDÚSTRIA 
FARMACÊUTICA 

LTDA - ALDOSTERIN 

AGENTES DIURÉTICOS 
POUPADORES POTÁSSIO PUROS 

28/10/2015 R$      4.099.838,84 50.929.675 R$         0,081 
R$                 

0,09 
R$                 

0,48 
1 UNIDADE -12,13% -83,09% 

SALBUTAMOL, SULFATO - FORMA 

FARMACEUTICA: AEROSOL, LT COM 200 
DOSES; DOSAGEM: 100 MCG/DOSE; 

1 UNIDADE 

GLAXOSMITHKLINE 

BRASIL LTDA - 
AEROLIN 

ANTIASMÁTICOS/DPOC 

ESTIMULANTES B2 CURTA AÇÃO 
INALANTE 

28/10/2015 R$      4.058.675,22 747.454 R$         5,430 
R$                 

6,14 

R$               

19,97 
1 UNIDADE -11,50% -72,81% 

METILDOPA - FORMA FARMACEUTICA: 
COMPRIMIDO; DOSAGEM: 250 MG; 

1 MILHEIRO 

SUN FARMACÊUTICA 

DO BRASIL LTDA - 

VENOPRESSIN 

ANTI-HIPERTENSIVOS PURO-
AÇÃO CENTRAL 

07/07/2015 R$      3.920.563,10 46.729 R$       83,900 
R$                 

0,11 
R$                 

0,53 
1 UNIDADE -21,98% -84,11% 

IMIPRAMINA, CLORIDRATO - FORMA 

FARMACEUTICA: COMPRIMIDO REVESTIDO; 
DOSAGEM: 25 MG; 

1 UNIDADE 

CRISTÁLIA 

PRODUTOS QUÍMICOS 

FARMACÊUTICOS 

LTDA. - IMIPRA 

ANTI-DEPRES.TOD.OUTROS 25/09/2015 R$      3.914.494,29 20.711.610 R$         0,189 
R$                 

0,22 

R$                 

0,27 
1 UNIDADE -13,83% -31,24% 

HIDROCLOROTIAZIDA - FORMA 

FARMACEUTICA: COMPRIMIDOS; DOSAGEM: 

25 MG; 

1 UNIDADE 

LABORATÓRIO 

TEUTO BRASILEIRO 

S/A 

DIURÉTICOS TIAZIDAS E 

ANÁLOGOS PUROS 
28/10/2015 R$      3.906.000,00 279.000.000 R$         0,014 

R$                 

0,02 

R$                 

0,13 
1 UNIDADE -9,83% -89,35% 

CAPTOPRIL - FORMA FARMACEUTICA: 

COMPRIMIDO; DOSAGEM: 25 MG; 
1 UNIDADE 

PRATI DONADUZZI & 
CIA LTDA - 

GENÉRICO 

INIBIDORES DA ECA PUROS 28/10/2015 R$      3.860.010,17 229.762.510 R$         0,017 
R$                 

0,03 

R$                 

0,16 
1 UNIDADE -33,91% -89,28% 

SOMATOTROPINA - PRINCIPIO ATIVO: 

SOMATOTROPINA; 
CONCENTRACAO/DOSAGEM: 12 UI; FORMA 

FARMACEUTICA: PO LIOFILIZADO 

INJETAVEL; APRESENTACAO: FRASCO-

AMPOLA; COMPONENTE: AMPOLA 
DILUENTE; * (dados indisponíveis no BPS e que 

foram  extraídos do banco de dados SIASGNET do 

governo federal) 

FRASCO-

AMPOLA 

LABORATÓRIO 
QUÍMICO 

FARMACÊUTICO 

BERGAMO LTDA 

HORMÔNIOS DO CRESCIMENTO 27/08/2016 R$      3.856.710,00 29.667 R$     130,000 
R$             

182,43 

R$             

323,07 

FRASCO-

AMPOLA 
-28,74% -59,76% 

CARVEDILOL - FORMA FARMACEUTICA: 
COMPRIMIDO; DOSAGEM: 12,5 MG; 

1 UNIDADE 
TORRENT DO BRASIL 

LTDA - KARVIL 
BETABLOQUEADORES PUROS 28/10/2015 R$      3.808.024,00 47.600.300 R$         0,080 

R$                 
0,09 

R$                 
0,91 

1 UNIDADE -15,67% -91,22% 

CABERGOLINA - FORMA FARMACEUTICA: 

COMPRIMIDO; DOSAGEM: 0,5 MG; 
1 UNIDADE 

ZODIAC PRODUTOS 

FARMACÊUTICOS S/A 

- CABERTRIX 0,5MG  8 
CPR 

INIBIDORES DA PROLACTINA 26/06/2015 R$      3.801.070,00 543.010 R$         7,000 
R$               

10,05 

R$               

15,06 
1 UNIDADE -30,33% -53,52% 

GOSSERRELINA ACETATO - FORMA 

FARMACEUTICA: INJETAVEL; DOSAGEM: 

10,80 MG; 

SERINGA 

PREENCHIDA 

ASTRAZENECA DO 

BRASIL LTDA - 

ZOLADEX LA/R 

ANÁLOGOS HORMONAIS DE 

LIBERAÇÃO DE 

GONADOTROFINAS 
CITOSTÁTICOS 

28/10/2015 R$      3.639.773,84 3.812 R$     954,820 
R$             

908,93 

R$          

1.026,14 

SERINGA 

PREENCHIDA 
5,05% -6,95% 

AMBRISENTANA - FORMA FARMACEUTICA: 

COMPRIMIDO REVESTIDO; DOSAGEM: 10 MG; 
1 UNIDADE 

GLAXOSMITHKLINE 

BRASIL LTDA - 

VOLIBRIS 10MG 

OUTROS PRODUTOS 

CARDIOVASCULARES 
28/10/2015 R$      3.634.272,00 144.000 R$       25,238 

R$               

25,24 

R$               

82,57 
1 UNIDADE 0,00% -69,43% 

CEFALEXINA - FORMA FARMACEUTICA: 

COMPRIMIDO REVESTIDO OU CAPSULA; 

DOSAGEM: 500 MG; 

1 UNIDADE 

LABORATÓRIO 

TEUTO BRASILEIRO 

S/A 

CEFALOSPORINAS ORAIS 21/05/2015 R$      3.600.637,95 24.004.253 R$         0,150 
R$                 

0,30 
R$                 

1,09 
1 UNIDADE -50,07% -86,20% 
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Tabela 3: Tabela Comparativa de Preços (continua) 

Item Material Serviço 
Unidade 

Aquisição Item 
Laboratório fabricante Classe-terapêutica 

Início de Vigência 

da ATA de RP do 
CSC 

CSC BPS CMED 

Unidade CSC/BPS CSC/CMED Valor Total 
Registrado 

Qtde 

Registrada 

Atual ItemRP 

Preço 

Registrado 

Atual ItemRP 

Média 
Ponderada 

Preço-teto 

ZIPRASIDONA - PRINCIPIO ATIVO: 
ZIPRASIDONA; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 

80 MG; FORMA FARMACEUTICA: CAPSULA; 

APRESENTACAO: .; COMPONENTE: .; 

1 UNIDADE 
EMS S/A - ORIGEM 

BRASIL 
ANTIPSICÓTICOS ATÍPICOS 27/08/2016 R$      3.594.191,00 636.140 R$         5,650 

R$                 

7,21 

R$                 

7,22 
1 UNIDADE -21,64% -21,74% 

CICLOSPORINA MICROEMULSAO OU 

MODIFICADA - FORMA FARMACEUTICA: 

CAPSULA; DOSAGEM: 50MG; 

1 UNIDADE 

NOVARTIS 
BIOCIENCIAS S.A - 

SANDIMMUN 

NEORAL 50MG 

OUTROS IMUNOSSUPRESSORES 28/10/2015 R$      3.564.792,00 1.620.360 R$         2,200 
R$                 

1,32 

R$                 

2,59 
1 UNIDADE 66,67% -15,06% 

ENTACAPONA - PRINCIPIO ATIVO: 
ENTACAPONA; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 

200 MG; FORMA FARMACEUTICA: 

COMPRIMIDO REVESTIDO; APRESENTACAO: 

.; COMPONENTE: .; 

1 UNIDADE EMS S/A - ENTARKIN ANTIPARKINSONIANOS 27/08/2016 R$      3.465.166,80 1.519.810 R$         2,280 
R$                 

1,94 
R$                 

3,25 
1 UNIDADE 17,53% -29,88% 

ACIDO ACETILSALICILICO - FORMA 

FARMACEUTICA: COMPRIMIDOS; DOSAGEM: 

100MG; 

1 UNIDADE 

THEODORO F SOBRAL 

& CIA LTDA - 

ACETILDOR 

ANALGÉSICOS NÃO 
NARCÓTICOS E ANTIPIRÉTICOS 

28/10/2015 R$      3.459.422,60 172.971.130 R$         0,020 
R$                 

0,02 
R$                 

0,04 
1 UNIDADE 5,97% -53,54% 

TRAVOPROST - FORMA FARMACEUTICA: 
SOLUCAO OFTALMICA ESTERIL; DOSAGEM: 

0,04 MG/ML; 

FRASCO 2,50 

MILILITRO 

NOVARTIS 
BIOCIENCIAS S.A - 

TRAVATAN 

PREPARAÇÕES 
ANTIGLAUCOMAS E MIÓTICAS 

TÓPICAS 

08/07/2015 R$      3.420.042,75 400.005 R$         8,550 
R$               

15,14 

R$               

62,88 

FRASCO 2,50 

MILILITRO 
-43,54% -86,40% 

NORTRIPTILINA CLORIDRATO - FORMA 

FARMACEUTICA: CAPSULAS; DOSAGEM: 25 

MG; 

1 UNIDADE 

RANBAXY 

FARMACÊUTICA 
LTDA - 

NORTRIPTILINA 

ANTI-DEPRES.TOD.OUTROS 09/10/2015 R$      3.369.849,56 19.389.238 R$         0,174 
R$                 

0,21 
R$                 

0,46 
1 UNIDADE -18,08% -61,86% 

NORTRIPTILINA CLORIDRATO - FORMA 

FARMACEUTICA: CAPSULAS; DOSAGEM: 25 
MG; 

1 UNIDADE 

RANBAXY 

FARMACÊUTICA 
LTDA 

ANTI-DEPRES.TOD.OUTROS 24/05/2016 R$      3.266.046,46 19.212.038 R$         0,170 
R$                 

0,29 

R$                 

0,51 
1 UNIDADE -40,42% -66,84% 

ANFOTERICINA B - FORMA FARMACEUTICA: 

COMPLEXO LIPIDICO, PO LIOFILIZADO; 

DOSAGEM: 100 MG; * (dados indisponíveis no 
BPS e que foram  extraídos do banco de dados 

SIASGNET do governo federal) 

FRASCO-

AMPOLA 

ZODIAC PRODUTOS 

FARMACÊUTICOS S/A 

AGENTES SISTÊMICOS PARA 

INFECÇÕES FÚNGICAS 
19/02/2016 R$      3.255.000,00 1.860 R$  1.750,000 

R$          

1.511,69 

R$          

1.889,59 

FRASCO-

AMPOLA 
15,76% -7,39% 

GLIBENCLAMIDA - FORMA FARMACEUTICA: 
COMPRIMIDOS; DOSAGEM: 5 MG; 

1 UNIDADE 

MEDQUIMICA 

INDUSTRIA 
FARMACEUTICA 

LTDA. - GLICONIL 

ANTIDIABÉTICOS 
SULFONILOURÉIAS PUROS 

25/09/2015 R$      3.202.813,00 126.095.000 R$         0,025 
R$                 

0,02 
R$                 

0,15 
1 UNIDADE 16,29% -82,90% 

LEVOSIMENDANO - FORMA FARMACEUTICA: 

SOLUCAO PARA INFUSAO; DOSAGEM: 2,5 
MG/ML; * (dados indisponíveis no BPS e que foram  

extraídos do banco de dados SIASGNET do governo 

federal) 

AMPOLA 5 

MILILITRO 

ABBVIE 

FARMACÊUTICA 

LTDA. - SIMDAX 
ORION 

INOTRÓPICOS POSITIVOS 25/06/2016 R$      3.160.022,40 720 R$  4.388,920 
R$          

4.411,02 

R$          

4.524,66 

AMPOLA 5 

MILILITRO 
-0,50% -3,00% 

FUROSEMIDA - FORMA FARMACEUTICA: 

COMPRIMIDO; DOSAGEM: 40 MG; 
1 UNIDADE 

PRATI DONADUZZI & 
CIA LTDA - 

GENERICO 

DIURÉTICOS DE ALÇA PUROS 28/10/2015 R$      3.093.101,25 123.724.050 R$         0,025 
R$                 

0,07 

R$                 

0,18 
1 UNIDADE -63,70% -86,00% 
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Tabela 3: Tabela Comparativa de Preços (conclusão) 

Item Material Serviço 
Unidade 

Aquisição Item 
Laboratório fabricante Classe-terapêutica 

Início de Vigência 

da ATA de RP do 
CSC 

CSC BPS CMED 

Unidade CSC/BPS CSC/CMED Valor Total 
Registrado 

Qtde 

Registrada 

Atual ItemRP 

Preço 

Registrado 

Atual ItemRP 

Média 
Ponderada 

Preço-teto 

COMPLEMENTO ALIMENTAR PARA 

FENILCETONÚRICOS - FORMA 

FARMACEUTICA: FORMULA DE 
AMINOACIDOS ISENTA DE FENILALANINA; 

INDICACAO: ADOLESCENTES, ADULTOS E 

GESTANTES; 

LATA 500 
GRAMA 

PKUMed C Plus - Dr. 
Schär 

COMPLEMENTO ALIMENTAR 21/05/2015 R$      3.022.200,00 18.000 R$     167,900 
Valores não 
encontrados 

Não consta na 
CMED, é um 

medicamento 

de notificação 

simplificada 
conforme RDC 

N°107, DE 5 

DE 

SETEMBRO 
DE 2016 

LATA 500 
GRAMA  

Não consta na 
CMED, é um 

medicamento 

de notificação 

simplificada 
conforme 

RDC N°107, 

DE 5 DE 

SETEMBRO 
DE 2016 

NAPROXENO - FORMA FARMACEUTICA: 

COMPRIMIDO; DOSAGEM: 250 MG; * (dados 

indisponíveis no BPS e que foram  extraídos do 
banco de dados SIASGNET do governo federal) 

1 UNIDADE 

UNIÃO QUÍMICA 

FARMACÊUTICA 

NACIONAL S/A 

ANTI-REUMÁTICOS NÃO 

ESTEROIDAIS PUROS 
28/10/2015 R$      3.000.159,60 25.001.330 R$         0,120 

R$                 

0,42 

R$                 

0,33 
1 UNIDADE -71% -63,36% 

ANLODIPINO - FORMA FARMACEUTICA: 

COMPRIMIDO; DOSAGEM: 5 MG; 
1 MILHEIRO 

GEOLAB INDÚSTRIA 

FARMACÊUTICA S/A - 

GEOLAB 

ANTAGONISTAS DO CÁLCIO 

PUROS 
07/07/2015 R$      2.993.498,22 133.698 R$       22,390 

R$                 

0,02 

R$                 

0,90 
1 UNIDADE 5,44% -97,52% 

XINAFOATO SALMETEROL + PROPIONATO 

FLUTICASONA - FORMA FARMACEUTICA: 

STRIPS(TIRAS) COM 60 DOSES; DOSAGEM: 

50MCG XINAF. SALMETEROL + 250MCG PROP. 
FLUTICASONA; 

1 UNIDADE 

GLAXOSMITHKLINE 

BRASIL LTDA - 

SERETIDE 50/250 DISK 

ANTIASMÁTICOS/DPOC 

ESTIMULANTES B2 LONGA 

AÇÃO INALANTE 

28/10/2015 R$      2.948.726,40 45.060 R$       65,440 
R$               

90,18 

R$               

68,47 
1 UNIDADE -27,43% -4,43% 

ENOXEPARINA SODICA - FORMA 

FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL - 

SERINGA PRE-ENCHIDA DE 0,4 ML; 
DOSAGEM: 40 MG; 

1 UNIDADE 

SANOFI-AVENTIS 

FARMACÊUTICA 

LTDA - CLEXANE 

HEPARINAS FRACIONADAS 25/06/2016 R$      2.947.728,00 260.400 R$       11,320 
R$               

13,43 

R$               

35,08 
1 UNIDADE -15,71% -67,73% 

SULFASALAZINA - FORMA FARMACEUTICA: 

COMPRIMIDOS; DOSAGEM: 500 MG; 
1 UNIDADE 

APSEN 

FARMACEUTICA S/A - 

AZULFIN 500MG 

AGENTES ANTIINFLAMATÓRIOS 

INTESTINAIS 
28/10/2015 R$      2.925.559,00 4.500.860 R$         0,650 

R$                 

0,53 

R$                 

0,65 
1 UNIDADE 21,60% -0,03% 

ATENOLOL - FORMA FARMACEUTICA: 
COMPRIMIDO; DOSAGEM: 50 MG; 

1 UNIDADE 

PRATI DONADUZZI & 

CIA LTDA - 

GENERICO 

BETABLOQUEADORES PUROS 28/10/2015 R$      2.918.694,98 102.410.350 R$         0,029 
R$                 

0,03 
R$                 

0,18 
1 UNIDADE -7,74% -83,85% 

BUDESONIDA + FUMARATO DE 
FORMOTEROL - FORMA FARMACEUTICA: PO 

INALATORIO, FRASCO COM 60 DOSES, COM 

INALADOR; DOSAGEM: 400 MCG 

BUDESONIDA + 12 MCG FUMARATO 
FORMOTEROL; * (dados indisponíveis no BPS e 

que foram  extraídos do banco de dados SIASGNET 

do governo federal) 

FRASCO 60 

DOSES 

ASTRAZENECA DO 

BRASIL LTDA - 

SYMBICORT/R 

ANTIASMÁTICOS/DPOC 

ESTIMULANTES B2 ASSOCIADOS 

A CORTICOSTERÓIDES 
INALANTES 

28/10/2015 R$      2.916.990,00 324.110 R$         9,000 
R$               

34,56 

R$               

62,68 

FRASCO 60 

DOSES 
-73,96% -85,64% 
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ANEXO A 

Tabela 1- Tabela extraída do Armazém SIAD que exibe as aquisições estaduais de medicamentos – Minas Gerais - 2016 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Armazém SIAD 

Nota: Parte das colunas da tabela original foram omitidas para melhor visualização do leitor. 
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ANEXO B 

Figura 2 – Tabela do BPS que exibe as aquisições de medicamentos – Minas Gerais - 2016 

 

Fonte: http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/cidadao/principal/banco-de-precos-em-saude 

Nota: Parte das colunas da tabela original foram omitidas para melhor visualização do leitor. 
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ANEXO C  

 

Figura 3 – Lista da CMED que exige o preço teto dos medicamentos, dentre outras informações – Minas Gerais - 2016 

 

Fonte: http://portal.anvisa.gov.br/listas-de-precos 

Nota: Parte das colunas da tabela original foram omitidas para melhor visualização do leitor. 
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