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O Sistema Único de Saúde (SUS) representa uma grande conquista para a sociedade, uma vez 
que alterou a situação de desigualdade na assistência à saúde da população, tornando obrigatório 
o atendimento público a qualquer cidadão. No SUS uma das áreas responsáveis por promover 
assistência terapêutica integral é a Assistência Farmacêutica (AF) que desenvolve um conjunto 
de atividades relacionadas ao medicamento, inclusive a seleção, visando garantir o acesso e o 
uso racional. O objetivo desse trabalho foi estudar como acontece a seleção de medicamentos 
pela AF, no âmbito SUS. Para isso, foi realizado um estudo bibliográfico, descritivo, a partir 
de leituras de artigos e periódicos, publicados no período entre 2001 a 2019, buscados nas bases 
de dados Scientific Electronic Library Online (Scielo®) e Centro Latino Americano e do Caribe 
de Informação das Ciências da Saúde (Lilacs®), assim como resoluções federais. Foi visto que, 
a AF é considerada um elemento de grande relevância para um sistema de saúde e para o 
desenvolvimento das ações de promoção e melhoria das condições da assistência à saúde da 
população, e ainda possui um papel imprescindível para elaboração da Relação Nacional de 
Medicamentos Essenciais (RENAME), que consiste em uma lista padronizada de 
medicamentos, especialmente para o SUS, onde constam as terapias utilizadas para as doenças 
mais prevalentes no país, sendo atualizada a cada dois anos, visando atender as necessidades 
prioritárias da população. O processo de escolha de medicamentos se baseia em critérios que 
são estabelecidos por uma Comissão de Farmácia e Terapêutica, que é integrada pela equipe 
multidisciplinar, visando atender as demandas referentes a todas as especialidades. Dessa 
forma, conclui-se que no âmbito do SUS a etapa de seleção se baseia principalmente nas listas 
de medicamentos essenciais, que auxiliam os profissionais de saúde, visando além do uso 
racional e seguro dos medicamentos a relação custo-eficácia, a fim de que esses medicamentos 
estejam disponíveis nos serviços de saúde para atender a população. 
 
Palavras-chaves: Assistência farmacêutica, RENAME, Uso racional. 


