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MERCADO DE MEDICAMENTOS - SCMED

JUSTIFICATIVA

Brasília, 02 de dezembro de 2014

Processo nº: 25351.733758/2014-89
Consulta Pública CMED nº 01/2014
Assunto: Proposta de regulamentação que estabelece os critérios de composição de
fatores para o ajuste de preços de medicamentos
Área responsável: Secretaria-Executiva da Câmara de Regulação do Mercado de
Medicamentos

A Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED)
foi criada pela Medida Provisória nº 123, de 26 de junho de 2003 e convertida
posteriormente na Lei nº 10.742, de 06 de outubro de 2003 e tem como
principais competências analisar e aprovar os preços dos medicamentos que
são lançados no mercado, fixar os limites para os reajustes de preços e instaurar
processos administrativos contra entes que atuem no setor farmacêutico em
casos de desobediência à legislação, entre outras.
A CMED é um órgão do Conselho de Governo, composto pelos
Ministérios da Saúde, Casa Civil da Presidência da República, da Justiça, da
Fazenda e do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, cujos Ministros
compõem o Conselho de Ministros, órgão de deliberação superior e final e um
Secretário de cada Ministério compõe o Comitê Técnico-Executivo, o núcleo
executivo colegiado da Câmara. Além disso, a Agência Nacional de Vigilância
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Sanitária (Anvisa) exerce a Secretaria-Executiva da CMED, prestando-lhe apoio
técnico e administrativo.
As empresas produtoras de medicamentos, sempre que
pretenderem comercializar produtos novos ou novas apresentações, deverão
encaminhar documento informativo de preço à CMED, que decidirá quanto à
conformidade ou não desses preços em relação ao disposto na Resolução
CMED nº 02, de 5 de março de 2004, que tem como critério para definição dos
novos preços o preço internacional ou o custo do tratamento para produtos
novos no país (Categorias I, II e V) ou a média de preços das apresentações,
para as já comercializadas no país (Categorias III e IV) ou ainda o valor
equivalente a 65% do medicamento de referência, quando se tratar de
medicamento genérico.
Uma

vez

aprovados

pela

CMED,

os

preços

desses

medicamentos somente poderão ser ajustados uma vez ao ano, seguindo o
modelo de teto de preços calculado com base em um índice de inflação, em um
fator de produtividade e em fatores de preços relativos intrassetor e entre
setores, conforme dispõe a Lei nº 10.742, de outubro de 2003.
A regra de reajuste de preços por meio de teto de preços
permite ao regulador estabelecer um preço máximo para os medicamentos,
possibilitando à empresa regulada adotar um preço abaixo ou igual ao teto.
A fórmula de reajuste é composta de 5 itens, conforme descrito a
seguir:
VPP = IPCA – X + Y + Z, em que:
VPP = variação percentual do preço do medicamento;
IPCA = Índice de Preços ao Consumidor Amplo, calculado pelo
IBGE;
X = fator de produtividade repassado ao consumidor;
Y = fator de ajuste de preços relativos entre setores; e
Z = fator de ajuste de preços relativos intrassetor.
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A CMED analisa, em média, os preços de 1,6 mil apresentações
por ano e, atualmente, 26 mil apresentações estão sujeitas à correção anual de
preços,

segundo

os

critérios

legalmente

estabelecidos.

Somente

os

medicamentos fitoterápicos, os homeopáticos, medicamentos de notificação
simplificada, alguns polivitamínicos, e alguns medicamentos isentos de
prescrição com elevada concorrência, que foram liberados a partir de 2003, não
são submetidos ao modelo de teto de preços do ajuste.
A partir da Resolução CMED nº 1, de 27 de fevereiro de 2004,
reeditada anualmente, até o presente ano, os fatores que compõem a fórmula de
ajuste de preço são utilizados com os seguintes fins:
O Fator X é a projeção dos ganhos de produtividade das
empresas produtoras de medicamentos e objetiva incentivar a produtividade do
setor.

Essa projeção será prevista a partir do comportamento passado da

própria série de produtividade em uma análise metodológica que consiste em
ajustar modelos autorregressivos integrados de médias móveis (ARIMA) a um
conjunto de dados. Assim, a construção do modelo é baseada em ciclos
iterativos, e a escolha da estrutura do modelo é baseada nos próprios dados. Os
dados são séries mensais da própria série de produtividade, da variação do PIB,
da taxa de juros, da taxa de inflação e da taxa de câmbio, os quais serão
avaliados por testes estatísticos para integrar o modelo.
O Fator Y tem como objetivo ajustar os preços relativos entre o
setor farmacêutico e os demais setores da economia, com o intuito de minimizar
o impacto dos custos não recuperáveis pela aplicação do IPCA. Esses custos
são representados pelo risco cambial, que afeta diretamente o custo de
importação, e pelo custo da energia elétrica, que simboliza o custo das tarifas
públicas.
O Fator Z é um ajuste de preços intrassetor. É um mecanismo
que permite promover a concorrência nos diversos mercados, ajustando preços
relativos entre os mercados com menor concorrência e os mais competitivos.
Em novembro de 2012, o Tribunal de Contas da União (TCU), a
partir da Auditoria Operacional n. TC 034.197/2011-7, apresentou à CMED, por
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meio do Acórdão nº 3016/2012, a seguinte determinação: “Apresente a este
Tribunal, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, nova metodologia de
cálculo do fator de preços relativos intrassetor de forma a considerar no
ajuste anual dos preços dos medicamentos o poder de mercado.”
Sendo assim, o Conselho de Ministros da CMED determinou que
o Comitê Técnico Executivo (CTE), juntamente com a Secretaria-Executiva,
propusesse uma alteração dos três fatores de ajuste anual de preços.
Foi criado, no âmbito do Comitê Técnico-Executivo, um Grupo
de Trabalho, com integrantes dos cinco ministérios e representantes da
Secretaria-Executiva da CMED, exercida pela Anvisa, que propôs alterações no
modelo de ajuste. Em reunião realizada no dia 27 de novembro de 2014, o CTE
aprovou uma minuta de resolução e a realização da presente Consulta Pública
acerca da proposta de regulamentação sobre o estabelecimento dos critérios de
composição de fatores para o ajuste de preços de medicamentos, a fim de
submeter o assunto a comentários e sugestões do setor regulado, sociedade
civil e consumidores.
A proposta contempla as seguintes alterações:
FATOR X - normatização da metodologia de cálculo utilizada
para este fator e atualização das séries com ano base 2002, ajustando-as pelo
IPCA;
FATOR Y – adoção de novos parâmetros, calculados a partir de
matriz insumo-produto mais recente, com dados de 2005, e simplificação da
fórmula. Além disso, optou-se por utilizar as séries das médias anuais (de janeiro
a dezembro) da tarifa de energia elétrica e da taxa de câmbio para calcular as
variações de custos ano a ano. Anteriormente, utilizavam-se as variações entre
o último dado mensal disponível para as variáveis e o mês anterior à publicação
do reajuste do ano anterior. A adoção de médias anuais exclui possíveis
sazonalidades.
FATOR Z – definição do mercado relevante pelo sistema
Anatomical Classification nível 4 (ATC4) da European Pharmaceutical Market
Research Association (EPhMRA). Adoção do Índice Herfindahl-Hirschman (IHH)
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para medição do poder de mercado individual de empresas ou grupos
econômicos, quando houver. O IHH será usado para definir os parâmetros de
evidência de concorrência nos mercados relevantes de medicamentos, sendo
definidos três níveis, de acordo com o IHH:


Nível 1 - Sem evidências de concentração: Classes terapêuticas com
IHH abaixo de 1.500, em que o Fator Z assume o valor integral do
Fator X.



Nível 2 - Moderadamente concentrado: IHH entre 1.500 e 2.500, em
que o Fator Z assume a metade do valor do Fator X.



Nível 3 - Fortemente concentrado: IHH acima de 2.500, em que o
Fator Z assume valor igual a 0 (zero).
Vale ressaltar que, para fins de cálculo do Fator Z, será utilizado

o Sistema de Acompanhamento do Mercado de Medicamentos (SAMMED), que
contém informações de comercialização do mercado farmacêutico, prestadas
pelas próprias empresas, por meio do relatório de comercialização, que inclui o
valor efetivo da comercialização referente ao ano anterior, contemplando os
tributos e descontos.
O prazo previsto para envio das contribuições será de 15 dias, a
partir da data da publicação da consulta pública no Diário Oficial da União, após
o qual o processo seguirá novamente para análise técnica e apresentação de
proposta final a ser apreciada pelo Conselho de Ministros.
Com o intuito de facilitar e agilizar as atividades de compilação,
análise e resposta às contribuições da Consulta Pública, bem como possibilitar a
visualização, em tempo real, das sugestões e críticas recebidas, a CMED
seguiu, no que foi possível, a metodologia utilizada pela Anvisa, que exerce a
sua Secretaria-Executiva. Assim, adotou-se o uso do formulário eletrônico do
DATASUS (FormSUS). Para esta consulta, durante o período previsto para o
envio das contribuições, o formulário estará disponível no endereço eletrônico
http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=18796. Portanto,
não será necessário o encaminhamento de contribuições por correio eletrônico
ou por meio impresso.
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A adoção dos procedimentos de participação do público em
geral, como uma Consulta Pública, é um dos instrumentos que a CMED vem
incluindo entre as suas ações, com o fim de aprimorar e modernizar
permanentemente a sua atuação regulatória, na perspectiva de conferir maior
previsibilidade e transparência ao processo regulatório.
Dessa forma, espera-se que o uso da nova ferramenta de
contribuição eletrônica responda aos anseios da sociedade para garantir maior
transparência das sugestões recebidas e estimular a participação social. A
submissão de propostas de atos normativos à Consulta Pública visa colher
subsídios para qualificar as decisões regulatórias da CMED e assim assegurar
que comentários, pareceres e sugestões sobre esses atos possam ser
conhecidos pela CMED e levados em consideração na definição final do
conteúdo da norma.

LEANDRO PINHEIRO SAFATLE
Secretário-Executivo
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