
RECOMENDAÇÃO N° 2018/427257
O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, por intermédio de seu representante que
esta subscreve, no uso das atribuições conferidas pelo art.  129, incisos II e III, da Constituição
Federal, combinado com o art. 60, inciso XX, da Lei Complementar Federal n.º 75/93, no art. 27,
parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 8.625/93, e no art.  69, parágrafo único, alínea “d”, da Lei
Complementar Estadual nº 141/96 e, ainda,
Considerando que, nos termos do art. 127 da Constituição Federal, incumbe ao Ministério Público a
defesa  da  ordem  jurídica,  do  regime  democrático  e  dos  interesses  sociais  e  individuais
indisponíveis;
Considerando o teor do art. 196 da Carta Magna, segundo o qual 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;
Considerando o princípio da integralidade da assistência, segundo o qual as ações e serviços de
saúde que integram o SUS devem ser garantidos ao usuário mediante conjunto articulado e contínuo
de ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em
todos os níveis de complexidade do sistema;
Considerando que, de acordo com a Política Nacional de Medicamentos (anexo XXVII, item 5.4 da
Portaria de Consolidação nº 02/2017), cabe ao gestor municipal coordenar a executar a assistência
farmacêutica no seu âmbito; associar-se a outros Municípios,  por intermédio da organização de
consórcios,  para  a  execução  da  assistência  farmacêutica;  promover  o  uso  racional  dos
medicamentos  junto  à  população;  definir  a  Relação  Municipal  de  Medicamentos  Essenciais
(REMUME), utilizando como base a RENAME e no perfil nosológico da população; assegurar o
suprimento dos medicamentos destinados à atenção básica à saúde de sua população, integrando sua
programação  à  do  Estado;  adquirir,  além  dos  produtos  destinados  à  atenção  básica,  outros
medicamentos definidos no Plano Municipal de Saúde;
Considerando  que  a  RENAME  (Relação  Nacional  de  Medicamento  Essenciais)  contempla  os
medicamentos voltados para o tratamento das principais patologias e agravos prevalentes no país e
deve ser prestigiada na medida em que possibilita o planejamento na aquisição dos fármacos mais
utilizados  pela  população,  sendo  atualizada  periodicamente,  levando-se  em  conta  o  perfil  de
morbimortalidade da população, a existência de valor terapêutico comprovado para o medicamento,
menor custo de aquisição, armazenamento, distribuição e controle; menor custo de tratamento/dia e
custo  total  do  tratamento,  resguardada  a  segurança,  a  eficácia  e  a  qualidade  do  produto
farmacêutico;
Considerando que a Portaria de Consolidação GM/MS  nº 02/2017, nos anexos XXVII e XXVIII
que  tratam  das  Políticas  Nacionais  de  Medicamentos  e  da  Assistência  Farmacêutica
respectivamente, e a Portaria de Consolidação GM/MS nº 06 que normatiza o Financiamento e a
transferência  dos  recursos  federais  para  ações  assistenciais  referente  ao  custeio  da  Assistência
Farmacêutica;
Considerando a grande quantidade de reclamações individuais formuladas a esta  Promotoria  de
Justiça acerca da falta de medicamentos prescritos pelos médicos e cirurgiões-dentistas;
RESOLVE  RECOMENDAR  à  Secretária  Municipal  de  Saúde  de  Nísia  Floresta/RN,  Lidiane
Rodrigues, que:
a)  elabore,  com  base  no  perfil  nosológico  de  sua  população,  sua  Relação  Municipal  de
Medicamentos Essenciais (REMUME), utilizando como parâmetro a RENAME 2018, as portarias
ministeriais vigentes sobre  Assistência Farmacêutica e o  Plano Municipal de Saúde, inclusive com
a aprovação do Conselho Municipal de saúde;
b) Oriente e advirta os profissionais médicos e odontólogos do Município de Nísia Floresta que:
b.1) nas prescrições de medicamentos, adotem a Denominação Comum Brasileira – DCB – ou, na
falta desta, a Denominação Comum Internacional – DCI;



b.2) procedam ao tratamento das enfermidades obedecendo aos Protocolos Clínicos e Diretrizes
Terapêuticas  do  SUS  e  apenas  prescrevam  medicamentos  diversos  dos  constantes  no  referido
documento quando esgotados os tratamentos lá sugeridos;
b.3) quando não forem prescritos medicamentos constantes do Elenco de Referência do Município
ou  do  Estado,  que  o  médico  ou  odontólogo  faça  a  justificação  técnica  da  escolha  terapêutica
prescrita,  o  histórico  das  experiências  farmacológicas  já  utilizadas  no  paciente  e  a
indispensabilidade de utilização daquele medicamento, por intermédio de publicações científicas
acerca da matéria.
DETERMINA, assim, que, ao final do prazo de 60 (sessenta dias) seja encaminhado à Promotoria
de Justiça de Defesa da Saúde, mediante ofício, a Listagem de Medicamentos disponibilizados no
âmbito do município para a prestação da Assistência Farmacêutica a sua população, bem como
demonstrativo das ações empreendidas para o cumprimento dos itens desta Recomendação.
Nísia Floresta/RN, 18 de setembro de 2018.
DANIELLI CHRISTINE DE OLIVEIRA GOMES PEREIRA
Promotora de Justiça


