


Contexto 

Necessidade de atualização do elenco do 
Componente Básico da Assistência Farmacêutica

Dificuldades relatada pelos municípios na 
aquisição de alguns medicamentos desse elenco

Necessidade de identificar itens com potencial 
risco de desabastecimento no país



Objetivo

Subsidiar a representação da entidade na proposição dos aprimoramentos necessários nas
Políticas Farmacêuticas no país e, contribuir na definição das estratégias nacionais para garantir
o acesso aos medicamentos na Atenção Básica financiados de forma tripartite.

Apresentar e discutir esse cenário com os diferentes atores governamentais responsáveis pela
formulação das Políticas Farmacêuticas regulação sanitária e econômica no Brasil, assim como,
os laboratórios farmacêuticos oficiais.

Expectativas



Resultados esperados

1

Identificar a Relação de 
Medicamentos do 
Componente Básico da 
Assistência Farmacêutica 
nos municípios brasileiros.

2

Criar uma rede técnica 
colaborativa do 
CONASEMS/COSEMS dos 
responsáveis pela 
Assistência Farmacêutica 
na Atenção Básica

3

Propor junto a Comissão 
Nacional de Incorporação 
de Tecnologias no SUS 
(Conitec) a atualização da 
Relação de Medicamentos 
do Componente Básico da 
Assistência Farmacêutica. 

4

Identificar os 
medicamentos com 
potencial risco de 
desabastecimento 
nacional na Atenção 
Básica. 

5

Subsidiar a discussão da 
produção pública de 
medicamentos voltadas a 
necessidade da Atenção 
Básica.



COMO PARTICIPAR

O Cosems por meio dos seus apoiadores 
disponibilizará o link de acesso ao cadastro 

inicial dos municípios e seus respectivos 
secretários municipais de saúde e responsáveis 

pela Assistência Farmacêutica 

Prazo: até 
10 de junho de 2018

1ª ETAPA

ACESSE:   https://pt.surveymonkey.com/r/RTMTQZK



Concomitante a 1ª Etapa, os responsáveis 
pela assistência farmacêutica 

cadastrados, receberão o link de acesso 
individualizado para o preenchimento do 

levantamento nacional. 

Prazo: até 10 de agosto de 2018

2ª ETAPA



2ª ETAPA
Responder cada item e avançar 
as 6 telas da pesquisa



2ª ETAPA
Caso possua itens fora da RENAME 
insira as informações nas telas 
seguintes



FINALIZAR A PESQUISA

Caso possua itens fora da 
RENAME insira as informações 
nas telas seguintes



ORIENTAÇÕES GERAIS

Portal CONASEMS pelo link http://www.conasems.org.br/levantamento-rename/ e COSEMS
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