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RENAME%–%Relação%Nacional%de%Medicamentos%Essenciais%

!

Contextualização%

A%Rename%2010%–%7ª%edição%

A!Rename!–!Relação!Nacional!de!Medicamentos!Essenciais!em!sua!7ª!edição,!publicada!

em! 2010,! versão! atualmente! vigente,! adota! conceito! de! essencialidade! preconizado! pela!

Organização! Mundial! de! Saúde! (OMS),! que! estabelece! como! sendo! medicamentos!

essenciais!“..aqueles)que)satisfazem)as)necessidades)prioritárias)de))saúde)da)população,)

sendo) selecionados) considerando) sua) relevância) para) a) saúde) pública,) comprovadas)

eficácia)e)segurança)e)estudos)comparados)de)custo>efetividade.)Devem)estar)disponíveis,)

nas) quantidades) adequadas,) nas) formas) farmacêuticas) apropriadas,) com) garantia) de)

qualidade) e) informação) adequada,) a) ) preços) que) os) indivíduos) e) a) sociedade) possam)

pagar...(OMS,!2002)”1.!

!

A! Rename! 2010! –! 7ª! edição! apresenta! 343! fármacos,! oito! produtos! correspondentes! a!

fármacos,! 33! imunoterápicos,! contidas! em! 574! apresentações! farmacêuticas.! A!

classificação! dos! medicamentos! escolhida! foi! pelo! critério! de! indicação! clínica,! em! três!

seções:! Seção! A! –!Medicamentos! usados! em!manifestações! gerais! de! doenças,! com! 12!

categorias! farmacológicasd! Seção! B! –! Medicamentos! ! usados! em! doenças! de! órgãos! e!

sistema!orgânicos,! contendo!8! categoriasd! e!Seção!C!–!Outros!medicamentos! e! produtos!

para!a!saúde,!contendo!5!categorias.!!!

!

Atualmente! o! SUS! disponibiliza! medicamentos! em! diferentes! componentes! (básico,!

estratégico! e! especializado),! com! base! em! consensos,! Protocolos! Clínicos! e! Diretrizes!

Terapêuticas!ou!outras!orientações!técnicas!que!estabelecem!as!indicações,!escalonamento!

e! utilização! dos!mesmos,! que! ultrapassam! o! elenco! apresentado! na! Rename! 2010,! com!

base!nos!critérios!de!essencialidade!nela!adotados.!!

!

A%RENAME%do%Decreto%nº%7.508,%de%28%de%junho%de%2011.%

No! contexto! de! um! elenco! ampliado! de! medicamentos! que! já! é! ofertado! pelo! SUS,! o!

Decreto!nº!7.508,!de!28!de!junho!de!2011,!estabelece,!em!seu!Artigo!25,!que:!!

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

1

!!Organizacion!Mundial!de!la!Salud.!Perspectivas!políticas!sobre!medicamentos!de!La!OMS.!Selección!de!

medicamentos!esenciales.!Ginebra,!Junio!2002.!Disponível!em!

<http://whqlibdoc.who.int/hq/2002/WHO_EDM_2002.2_spa.pdf!>.!Acesso!em!27/09/2011.!
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“a) RENAME) compreende) a) seleção) e) a) padronização) de) medicamentos) indicados) para)

atendimento)de)doenças)e)agravos)no)âmbito)do)SUS”,!e!que!a!mesma!“será)acompanhada)

de)Formulário)Terapêutico)Nacional)(FTN),)que)subsidiará)a)prescrição,)a)dispensação)e)o)

uso)dos)medicamentos)que)a)compõe)(parágrafo!único!do!Artigo!25)”.!!

!

O!Artigo!26!do!Decreto!estabelece!que!o!Ministério!da!Saúde!é!o!órgão!competente!para!

dispor! sobre! a! Rename! e! os! Protocolos! Clínicos! e! Diretrizes! Terapêuticas! (PCDT)! em!

âmbito!nacional,!observadas!as!diretrizes!pactuadas!!na!CIT.!

Sobre!os!PCDT,!o!Decreto,!em!seu!artigo!2º,!item!VIII!considera!os!PCDT!como:!

!“...) o) documento) que) estabelece:) critérios) para) o) diagnóstico) da) doença) ou) do) agravo) à)

saúdeS) o) tratamento) preconizado,) com) os)medicamentos) e) demais) produtos) apropriados,)

quando) couberS) as) posologias) recomendadasS) os) mecanismos) de) controle) clínicoS) e) o)

acompanhamento) e) a) verificação) dos) resultados) terapêuticos,) a) serem) seguidos) pelos)

gestores)do)SUS.”!!

!Esta! definição! segue! o!mesmo! conceito! estabelecido! pela! Lei! 12.401,! de! 28! de! abril! de!

2011,!que!altera!a!Lei!n
o
!8.080,!de!19!de!setembro!de!1990,!para!dispor!sobre!a!assistência!

terapêutica!e!a!incorporação!de!tecnologia!em!saúde!no!âmbito!do!Sistema!Único!de!Saúde!

v!SUS.!!

De!acordo!com!o!Artigo!27!do!Decreto:!

!“o) Estado,) o) Distrito) Federal) e) o) Município) poderão) adotar) relações) específicas) e)

complementares) de) medicamentos,) em) consonância) com) a) RENAME,) respeitadas) as)

responsabilidades) dos) entes) pelo) financiamento) de) medicamentos,) de) acordo) com) o)

pactuado)nas)Comissões)Intergestores.”)

!

O!Artigo!28!estabelece!que:!!

“o)acesso)universal)e)igualitário)à)assistência)farmacêutica)pressupõe)cumulativamente:)

I)>)estar)o)usuário)assistido)por)ações)e)serviços)de)saúde)do)SUSS)
)
II)>)ter)o)medicamento)sido)prescrito)por)profissional)de)saúde,)no)exercício)

regular)de)suas)funções)no)SUSS)
)
III) >)estar)a)prescrição)em)conformidade)com)a)RENAME)e)os)Protocolos)

Clínicos) e) Diretrizes) Terapêuticas) ou) com) a) relação) específica) complementar) estadual,)
distrital)ou)municipal)de)medicamentosS)e)

)
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IV) >) ter) a) dispensação) ocorrido) em) unidades) indicadas) pela) direção) do)
SUS.)

)
§) 1º) Os) entes) federativos) poderão) ampliar) o) acesso) do) usuário) à)

assistência)farmacêutica,)desde)que)questões)de)saúde)pública)o)justifiquem.)
)
§) 2º) O) Ministério) da) Saúde) poderá) estabelecer) regras) diferenciadas) de)

acesso)a)medicamentos)de)caráter)especializado.)
)

!

RESOLUÇÃO% Nº% 03,% de% 29% de% setembro% de% 2011% U% Diretrizes% Nacionais% da% Relação%

Nacional%de%Medicamentos%Essenciais%U%RENAME%

!

Esta!Resolução,! discutida! nos!Grupos!Técnicos! de!Gestão! e! de!Ciência! e! Tecnologia! da!

CIT,!estabelece!as!diretrizes!nacionais!da!RENAME!no!âmbito!do!SUS.!Destacamvse!nesta!

NT!!alguns!artigos,!a!seguir!apresentados:!

!

Art.! 1º! Esta! Resolução! estabelece! as! diretrizes! nacionais! da! Relação!

Nacional! de!Medicamentos!Essenciais! (RENAME)! no! âmbito! do!Sistema!Único! de!Saúde!

(SUS).!

Art.! 2º! A! RENAME! compreende! a! seleção! e! a! padronização! de!

medicamentos! indicados! para! atendimento! de! doenças! ou! de! agravos! no! âmbito! do!SUS!

(idem!ao!Decreto).!

Parágrafo! único.! ! Para! os! fins! do! disposto! nesta!Resolução,!medicamentos!

essenciais!são!aqueles!definidos!pelo!SUS!para!garantir!o!acesso!do!usuário!ao!tratamento!

medicamentoso.!

!

Art.!3º!A!RENAME!atenderá!os!seguintes!princípios:!!

I! v! universalidade:! garantia! aos! usuários! do! acesso! ordenado! aos!

medicamentos! de! forma! universal! e! igualitária! para! o! atendimento! da! integralidade! da!

assistência!à!saúde!com!base!nas!necessidades!de!saúde!da!populaçãod!

II! v!efetividade:!garantia!de!medicamentos!eficazes!e/ou!efetivos!e!seguros
2
,!

cuja! relação! riscovbenefício!seja! favorável!e!comprovada!a!partir!das!melhores!evidências!

científicas! disponíveis! na! literatura,! e! com! registro! aprovado! na! Agência! Nacional! de!

Vigilância!Sanitária!(ANVISA)d!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

2

d
!3

!
e!4

!Prerrogativas!essas!também!consideradas!pela!OMS!na!seleção!de!medicamentos!essenciais.!
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III! v! eficiência
3
:! garantia! de! medicamentos! que! proporcionem! a! melhor!

resposta!terapêutica!aos!usuários!com!os!menores!custos!para!o!SUSd!

IV! v! sustentabilidade! financeira
4
:! os! medicamentos! serão! oferecidos! aos!

usuários! compatibilizandovse! a! política! pública! de! saúde! com! os! recursos! disponíveis,!

conforme!expressos!nos!planos!de!saúde!dos!entes!federativosd!

V! v! comunicação:% garantia! de! comunicação! efetiva! entre! os! gestores! de!

saúde! sobre! o! processo! de! incorporação! de! medicamentos! na! RENAME! e! divulgação!

ampla,!objetiva!e!transparente!dos!medicamentos!ofertados!à!população!pelo!SUSd!

VI! v! racionalidade! no! uso! dos! medicamentos:! as! condições! de! uso! dos!

medicamentos! devem! seguir! as! orientações! dos! Protocolos! Clínicos! e! Diretrizes!

Terapêuticas!(PCDT)!e/ou!das!diretrizes!específicas!publicadas!pelo!Ministério!da!Saúde!e!

do!Formulário!Terapêutico!Nacional!(FTN)!como!estratégia!para!a!promoção!do!uso!racional!

dos!medicamentos!nos!serviços!de!saúde!e!na!comunidade
5
d!e!

VII!–!serviços! farmacêuticos!qualificados:!garantir!a!oferta!de!medicamentos!

com!qualidade!e!de!forma!humanizada!aos!usuários!do!SUS.!

!

Art.!4º!A!RENAME!está!estruturada!do!seguinte!modo:!

I!v!Relação!Nacional!de!Medicamentos!do!Componente!Básico!da!Assistência!

Farmacêuticad!

II! v! Relação! Nacional! de! Medicamentos! do! Componente! Estratégico! da!

Assistência!Farmacêuticad!

III! v! Relação! Nacional! de! Medicamentos! do! Componente! Especializado! da!

Assistência!Farmacêuticad!

IV!v!Relação!Nacional!de!Insumos!Farmacêuticosd!e!

V!v!Relação!Nacional!de!Medicamentos!de!Uso!Hospitalar.!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 
 
5

!Sobre!o!assunto,!menciona!a!Lei!12.401!em!seu!Art.!19vO:!

!“! Os) protocolos) clínicos) e) as) diretrizes) terapêuticas) deverão) estabelecer) os) medicamentos) ou)
produtos)necessários)nas)diferentes)fases)evolutivas)da)doença)ou)do)agravo)à)saúde)de)que)tratam,)
bem) como) aqueles) indicados) em) casos) de) perda) de) eficácia) e) de) surgimento) de) intolerância) ou)
reação) adversa) relevante,) provocadas) pelo) medicamento,) produto) ou) procedimento) de) primeira)
escolha.))

)
Parágrafo)único.))Em)qualquer)caso,)os)medicamentos)ou)produtos)de)que)trata)o)caput)deste)artigo)
serão) aqueles) avaliados) quanto) à) sua) eficácia,) segurança,) efetividade) e) custo>efetividade) para) as)
diferentes)fases)evolutivas)da)doença)ou)do)agravo)à)saúde)de)que)trata)o)protocolo.”))

)
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§! 1º! Os! medicamentos! de! uso! hospitalar! são! os! que! integram! os!

procedimentos! financiados! pelas! Autorizações! de! Internações! Hospitalares! (AIH)! e! pelas!

Autorizações! de! Procedimentos! Ambulatoriais! Específicos! (APAC)! e! os! descritos!

nominalmente) em) códigos) específicos) na) Tabela) de) Procedimentos,) Medicamentos,)

Órteses,)Próteses)e)Materiais)do)SUS)cujo)financiamento)ocorre)por)meio)de)procedimento)

hospitalar.)

§) 2º) Para) os) fins) da) primeira) RENAME,) serão) considerados) apenas) os)

medicamentos) descritos) nominalmente) em) códigos) específicos) na) Tabela) de)

Procedimentos,)Medicamentos,)Órteses,)Próteses)e)Materiais)do)SUS,) cujo) financiamento)

ocorre) por) meio) de) procedimento) hospitalar,) como) integrantes) da) Relação) Nacional) de)

Medicamentos)de)Uso)Hospitalar. 

§)3º)Para)os)fins)do)disposto)no)§)2º,)os)demais)medicamentos)que)deverão)

integrar) a) Relação) Nacional) de) Medicamentos) de) Uso) Hospitalar) serão) posteriormente)

definidos)pelo)Ministério)da)Saúde.)

Comentário:!a!atual!conformação!do!financiamento!dos!medicamentos!de!uso!

hospitalar,! por! procedimentos! que,! em! sua! maioria,! não! faz! menção! aos! medicamentos!

utilizados,!não!permite!que,!nesse!momento,!!os!medicamentos!sejam!relacionados,!o!que!

deverá!ocorrer!em!uma!etapa!futura.!

!

Art.) 5º) As) condições) de) uso) dos) medicamentos) constantes) na) RENAME)

devem) seguir) as) orientações) do) Formulário) Terapêutico) Nacional) (FTN),) dos) Protocolos)

Clínicos)e)Diretrizes)Terapêuticas) (PCDT)) )e/ou)das)diretrizes)específicas)publicadas)pelo)

Ministério)da)Saúde.)

Comentário:! o! FTN! deverá! ser! adequado,! considerando! que! o! atual! não!

contempla!todos!os!medicamentos!que!integrarão!a!nova!RENAME.!

)

Art.) 6º) Os) estados,) o) Distrito) Federal) e) os) municípios) podem) definir)

medicamentos) de) forma) complementar) a) Relação)Nacional) de)Medicamentos) Essenciais,)

para) atendimento) de) situações) epidemiológicas) específicas,) respeitadas) as)

responsabilidades) dos) entes) federativos,) conforme) pactuação) na) Comissão) Intergestores)

Bipartite)ou)nos)Conselhos)Municipais)de)Saúde)ou)Conselho)de)Saúde)do)Distrito)Federal)

e)as)definições)do)art.)19>P)da)Lei)8080/19906)e)suas)regulamentações.)

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

6 Art.!19vP!da!Lei!12401!que!que!altera!a!Lei!8080!
“)Na)falta)de)protocolo)clínico)ou)de)diretriz)terapêutica,)a)dispensação)será)realizada:))
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.)Art.! 7º! A! seleção! dos!medicamentos! que! serão! ofertados! pelos! estados,! Distrito!

Federal! e! municípios,! a! partir! da! RENAME,! considerará! o! perfil! epidemiológico,! a!

organização! dos! serviços,! a! complexidade! do! atendimento! oferecido,! ! e! a! pactuação! na!

Comissão!Intergestores!Bipartite!(CIB)!ou!nos!Conselhos!Municipais!de!Saúde!ou!Conselho!

de!Saúde!do!Distrito!Federal.!

!

Parágrafo! único.! ! Outros! critérios! poderão! ser! definidos! pelos! entes!

federativos!observandovse!aqueles!previstos!no!caput,!devendo!a!mesma!ser!pactuada!na!

CIB!ou!nos!respectivos!Conselhos!de!Saúde.
7
!

!

Art.!8º!A!RENAME!e!a!relação!específica!complementar!estadual,!distrital!ou!

municipal! de! medicamentos! somente! poderão! conter! produtos! com! registro! na! Agência!

Nacional!de!Vigilância!Sanitária!(ANVISA).!

!

Art.! 9º! Ao! Ministério! da! Saúde compete! incluir,! excluir! ou! alterar!

medicamentos! e! insumos! farmacêuticos! na!RENAME,! de! forma! contínua! e! oportuna,! nos!

termos!da!Lei!12.410,!art.!19vQ!da!Lei!nº!8.080,!de!19!de!setembro!de!1990
8
.!

!

Parágrafo! único.! O! Ministério! da! Saúde! consolidará! e! publicará! as!

atualizações!da!RENAME!a!cada!2!(dois)!anos.%

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

I) >) com) base) nas) relações) de) medicamentos) instituídas) pelo) gestor) federal) do) SUS,)
observadas) as) competências) estabelecidas) nesta) Lei,) e) a) responsabilidade) pelo) fornecimento)
será)pactuada)na)Comissão)Intergestores)TripartiteS))

II) >)no)âmbito)de)cada)Estado)e)do)Distrito)Federal,)de) forma)suplementar,)com)base)nas)
relações)de)medicamentos)instituídas)pelos)gestores)estaduais)do)SUS,)e)a)responsabilidade)pelo)
fornecimento)será)pactuada)na)Comissão)Intergestores)BipartiteS))

III) >) no) âmbito) de) cada) Município,) de) forma) suplementar,) com) base) nas) relações) de)
medicamentos) instituídas) pelos) gestores) municipais) do) SUS,) e) a) responsabilidade) pelo)
fornecimento)será)pactuada)no)Conselho)Municipal)de)Saúde.”))

 
7 Entendevse!que!esse!parágrafo!está!relacionado!ao!!Artigo!28,!!§!1º!!!do!Decreto!7.508/2011:!“!Os!entes!
federativos!poderão!ampliar!o!acesso!do!usuário!à!assistência!farmacêutica,!desde!que!questões!de!saúde!

pública!o!justifiquem”.!

 
8 Art.!19vQ!da!Lei!12401!que!que!altera!a!Lei!8080!

“)A)incorporação,)a)exclusão)ou)a)alteração)pelo)SUS)de)novos)medicamentos,)produtos)e)
procedimentos,) bem) como) a) constituição) ou) a) alteração) de) protocolo) clínico) ou) de) diretriz)
terapêutica,) são) atribuições) do) Ministério) da) Saúde,) assessorado) pela) Comissão) Nacional) de)
Incorporação)de)Tecnologias)no)SUS.”))
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Art.!10.!!Os!medicamentos!e!insumos!farmacêuticos!constantes!da!RENAME!

serão! financiados! pelos! 3! (três)! entes! federativos! de! acordo! com! as! pactuações! nas!

respectivas!Comissões!Intergestores!e!as!normas!vigentes!para!o!financiamento!do!SUS.!!

!

Art.! 11.! ! Ao!Distrito! Federal! competem! os! direitos! e! obrigações! reservadas!

aos!Estados!e!aos!Municípios.!

!

Art.!12.!!Esta!Resolução!entra!em!vigor!na!data!de!sua!publicação!.!

!

!

SITUAÇÃO%ATUAL%

!

Considerando! as! diretrizes! nacionais! da! RENAME! no! âmbito! do! SUS,! estabelecidas! por!

meio!da!Resolução!nº!3,!de!29!de!setembro!de!2011!o!DAF/SCTIE/MS!disponibilizou!uma!

versão!preliminar!da!proposta!da!RENAME,!estruturada!da!seguinte!forma:!

1.! Relação!Nacional!do!Componente!Básico!da!Assistência!Farmacêutica!

2.! Relação!Nacional!do!Componente!Estratégico!da!Assistência!Farmacêutica!

3.! Relação!Nacional!do!Componente!Especializado!da!Assistência!Farmacêutica!

4.! !Relação!Nacional!de!Insumos!Farmacêuticos!

5.! Relação!Nacional!de!Medicamentos!de!Uso!Hospitalar.!

Os!critérios!adotados!para!a!classificação!dos!medicamentos! foi!a!Anatomical)Therapeutic)

Chemical! (ATC)! da! OMS,! utilizandovse! o! Subgrupo! Farmacológico! (3º! nível! ATC)! e! o!

Subgrupo!químico!(4º!nível!ATC)d!

!

A!versão!preliminar!da!RENAME!considerou!as! incorporações!e!exclusões!propostas!pela!

COMARE! para! o! que! seria! a! Rename! –! 2012.! Da! mesma! forma,! já! avaliou! os! PCDT!

recentemente!publicados,!seja!em!consulta!pública!ou!na!forma!final.!A!revisão!mostrou!que!

esses!não!incluem!novos!medicamentos.!

!

As!vacinas!e!soros!atualmente!padronizados!no!SUS! foram! incorporados!ao!Componente!

Estratégico!da!Assistência!Farmacêutica.!

!

No! caso! do! Componente! Básico! da! Assistência! Farmacêutica! da! RENAME,! além! dos!

medicamentos! da! Portaria! GM/MS! nº! 4217,! de! 28/12/2010,! foram! incorporados! os!
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medicamentos!da!Rename!2010!relacionados!a!atenção!básica!e!medicamentos!de!uso!nos!

municípios!para!atendimento!de!urgência!e!emergência.!

!

Foram!mantidos!os!medicamentos!de!uso!oftalmológico!que!já!constavam!da!Rename!2010,!

mesmo! que! atualmente! integrem!procedimentos! da! área.! Essa! opção! devevse! ao! fato! de!

estar!em!discussão!a!migração!dos!medicamentos!destinados!ao! tratamento!do!glaucoma!

(atualmente!previstos!em!procedimentos!da!SAS),!para!a!área!da!assistência!farmacêutica.!

!

Medicamentos! da! oncologia! não! integram! a! Rename! por! estarem! previstos! em!

procedimentos.!

!

A! Relação! Nacional! de! Medicamentos! de! Uso! Hospitalar,! para! fins! desta! RENAME,!

considera! apenas! os! medicamentos! descritos! nominalmente! em! códigos! específicos! na!

Tabela! de! Procedimentos,! Medicamentos,! Órteses,! Próteses! e! Materiais! do! SUS,! cujo!

financiamento!ocorre!por!meio!de!procedimento!hospitalar.!!

!

A!proposta!da!nova!RENAME!exclui!medicamentos!constantes!da!Rename!–!2010!!que!não!

são! comercializados! no! país,! tendo! sido! substituídos! por! apresentações! disponíveis! no!

comércio.!!

!!

ENCAMINHAMENTOS%%

!

!A! assessoria! técnica! do! CONASS! encaminhou! a! proposta! preliminar! da! RENAME!

disponibilizada! pela! DAF/SCTIE/MS! às! coordenações! das! assistências! farmacêuticas! das!

Secretarias!Estaduais!de!Saúde!para!que!a!repassasse!a!equipe! técnica!para!avaliação!e!

apresentação! de! contribuições.! Os! técnicos! detectaram! que! há! necessidade! de! se! fazer!

essa!revisão!com!muita!atenção,!com!o!propósito!de!contribuir!com!o!DAF/MS!para!que!a!

publicação! desta! RENAME! ocorra! após! concluída! a! revisão! e! encaminhamento! de!

contribuições.!A!proposta!é!que!isso!possa!ocorrer!até!fevereiro%de%2012.!

!

Ressaltavse!que,!apesar!das!normativas!preverem!a!publicação!a!cada!2!anos,!a!qualquer!

momento! podem! ser! publicadas! alterações! que! se! façam! necessárias,! em! especial! nos!

casos!de! inclusão!de!medicamentos!que!sejam!padronizados,!por!exemplo,!na! revisão!ou!

elaboração!de!novos!PCDT.!!

!


