Economia Gerada Através do Uso de Medicamentos Isentos de Prescrição

Introdução

A Declaração de Direitos do Paciente determina que:

“Todas as pessoas têm o direito a uma educação de saúde que as ajude a fazer
escolhas bem-informadas sobre sua saúde pessoal e sobre serviços de saúde
disponíveis. A educação deve incluir informação sobre estilos de vida saudáveis e
sobre métodos de prevenção e detecção precoce de enfermidades. A
responsabilidade de todos por sua própria saúde deve ser enfatizada. Médicos têm
a responsabilidade de participar ativamente nos esforços educacionais” 1.

Sob esta ótica os Medicamentos Isentos de Prescrição (MIPs) representam uma conquista da sociedade e
um importante recurso para que ela possa responsabilizar-se pela própria saúde.
A popularidade dos MIPs tem diversas razões: a rapidez no alívio de sintomas menores, pois não há que
esperar por uma consulta médica, a maior facilidade de acesso, pois estão amplamente distribuídos em
farmácias e drogarias, têm preços acessíveis com ampla gama de opções ao consumidor, são eficazes e
com posologia simples, são seguros e bem tolerados, havendo passado a “prova do tempo”, já estando
há muitas décadas no mercado.
A sociedade também se beneficia da comunicação de massa empregada pelos MIPs, que exerce um papel
fundamental na educação sobre estilos de vida saudáveis.
Ressalta-se que a Organização Mundial de Saúde (OMS) destaca o importante papel dos Medicamentos
Isentos de Prescrição na saúde da população2, sendo parte fundamental do autocuidado, uma prática
preconizada por essa organização, adotada para manter a saúde e prevenir doenças e que envolve
questões fundamentais, como higiene pessoal, qualidade da alimentação, prática de esportes e o lazer,
entre outros.

1

Declaration of the Rights of the Patient – WMA 1981, revisada em 2005

2 WHO Drug Information Vol. 14, No. 1, 2000

A melhoria no nível educacional, no conhecimento geral e nas condições socioeconômicas das
populações está permitindo que os Medicamentos Isentos de Prescrição estejam sendo integrados nos
sistemas de saúde em todo o mundo.
Existem, porém, críticas aos Medicamentos Isentos de Prescrição que geralmente abordam a questão
sobre quais substâncias devem ser isentas, o potencial de abuso de certos produtos e a ética das
propagandas. Esse debate sobre o uso de MIPs tem a ver, na maioria dos casos, com a confusão que existe
entre o autocuidado e a autoprescrição.
O fenômeno da autoprescrição é descrito como o uso de medicamentos sujeitos ao receituário médico
por conta própria, o que traz riscos significativos por envolver o uso de produtos que têm um perfil de
segurança, potencial de interações medicamentosas ou posologia que demandam esclarecimento e
supervisão do profissional de saúde.
Ao praticar o autocuidado, o consumidor faz uso de medicamentos que em virtude de seu perfil de
segurança e tolerabilidade favorável, as raras interações medicamentosas e posologia simples,
prescindem de prescrição médica para a compra.
Além disso, as bulas dos MIPs contêm linguagem acessível nos termos da resolução da ANVISA n o 47/09
e por isso são mais facilmente lidas pelos consumidores e as propagandas trazem grande ênfase no fato
de que o profissional de saúde deve ser consultado caso não desapareçam os sintomas. Esse consumidor
informado utiliza os MIPs em ocasiões bem definidas (alívio de sintomas e males menores como dores de
cabeça, resfriados e má-digestão) e por períodos limitados, interrompendo o uso e buscando ajuda
médica quando essas medicações não surtem o efeito esperado.
Quando o autocuidado, o que inclui o uso judicioso de Medicamentos Isentos de Prescrição, é empregado
e a autoprescrição minimizada, são inegáveis os benefícios para a sociedade.

Avanços no Uso de Medicamentos Isentos de Prescrição no Mundo

Prova da ampla aceitação e dos benefícios da categoria é o impressionante crescimento que os
Medicamentos Isentos de Prescrição (conhecidos internacionalmente como medicamentos OTC - overthe-counter) vêm experimentando mundialmente ao longo dos últimos anos. Este fenômeno vem sendo
observado em todo o mundo3. De acordo com a auditoria IMS, no ano de 2013 a demanda por MIPS na

3 IMS OTC Global Analysis. Apresentado no 50th Annual Meeting of the Association of the European Self-

Medication Industry. Publicado no OTC Bulletin 27 June 2014. Disponível no endereço http://www.otcbulletin.com/media/1007/innovation-key-to-driving-otc-market.pdf - consultado em 3 de outubro de 2016.

América Latina cresceu +8.9% em unidades e +16.0% em valores. A América Latina vem sendo a região
mais dinâmica nesse segmento.

Adaptado de OTC Bulletin 2014 - IMS OTC Global Analysis

O resultado é expressivo, principalmente levando-se em conta que o mercado farmacêutico total vem
crescendo a taxas entre 1.2 e 2.6 pontos percentuais abaixo da taxa de crescimento dos MIPs.
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Adaptado de “Value sales growth in the global pharmaceutical and OTC market” – IMS OTC Global Analysis

Entre outros fatores, o crescimento é causado pela mudança de status regulatório de medicamentos que
passam de “receituário” para “isento de prescrição”, prática conhecida como switch (reclassificação).
Tomando como exemplo o mercado MIP nos Estados Unidos, diversas categorias foram isentas de
prescrição nos últimos anos:

Insônia

A isenção de prescrição
ampliou as opções de
tratamento para diversas
condições de saúde nos EUA
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Adaptado de: ”The Value of OTC Medicines” – Pfizer, Value of Medicines @ http://www.pfizer.com/files/health/VOM_OTC.pdf

Este avanço ocorre também em outros países, mas o Brasil tem até recentemente se revelado
mais conservador na isenção de prescrição de certas categorias, como demonstrado abaixo:

Medicamentos Isentos de Prescrição no Brasil
Comparado a certos países, o Brasil era mais conservador na isenção de prescrição de novas categorias,
em virtude da legislação adotada até recentemente, o que dificultava a possibilidade de novas inclusões.
Porém neste momento a ANVISA conseguiu “destravar” a inclusão de novos produtos na categoria de
Medicamentos Isentos de Prescrição com a RDC 98/2016, norma que representa um grande avanço, uma
vez que está alinhada com as melhores práticas globais. Por meio desta resolução qualificam-se a passar
ao status de MIP produtos que obedeçam aos seguintes parâmetros:


Sejam destinados ao alívio de sinais e sintomas de doenças não-graves, com evolução muito lenta
ou inexistente



Estejam há mais de 10 anos em comercialização, sendo no mínimo 5 no Brasil como produto de
prescrição ou 5 no exterior como MIP



Sejam indicados para sintomas facilmente identificáveis



Tenham baixo potencial de causar dano à saúde, mesmo quando mal utilizados



Sejam utilizados por curtos períodos de tempo (exceto para uso preventivo)



Possuam posologia simples



Não apresentem qualquer potencial de causar dependência



Não sejam de administração parenteral

Economias proporcionadas por Medicamentos Isentos de Prescrição
Existe um aspecto do uso dos Medicamentos Isentos de Prescrição que é pouco discutido no Brasil: seu
verdadeiro papel social e a otimização dos recursos da saúde pública. A utilização dos MIPs elimina visitas
desnecessárias às unidades de pronto-atendimento, evita perdas de dias de trabalho e diminui o volume
de exames laboratoriais supérfluos. Ou seja, os MIPs utilizados com responsabilidade, além de contribuir,
melhorando a saúde da população, também geram importantes economias para a sociedade.
Vários países vêm realizando estudos de farmacoeconomia que quantificam esses benefícios de caráter
econômico.
Um estudo conduzido por Booz & Co nos Estados Unidos e publicado em 2012 4 concluiu que os
Medicamentos Isentos de Prescrição aportam um valor de US$ 102 bilhões para o sistema de saúde
americano a cada ano. Tal valor resulta por se evitar consultas médicas desnecessárias (US$ 66 bilhões),
do uso de medicamentos isentos de prescrição de preços mais baixos que aqueles sob receita médica
(US$ 25 bilhões) e de exames e terapias supérfluas (US$ 11 bilhões). Pelos cálculos desse estudo, cada
dólar gasto pelos consumidores em MIPs nos Estados Unidos gera uma economia de US$ 6 a US$ 7 para
a sociedade americana.

Economias no Brasil pelo Uso dos Medicamentos Isentos de Prescrição
Estudos dedicados ao papel econômico que os MIPs exercem na saúde brasileira começam a ser realizados
e já lançam uma luz sobre os benefícios potenciais nesse campo.
Em 2015 a Associação Brasileira de Medicamentos Isentos de Prescrição (ABIMIP) efetuou um estudo
quantitativo sobre o impacto econômico dos MIPs no país. O uso mais disseminado de Medicamentos
Isentos de Prescrição pode:



Evitar consultas de emergência e prescrições desnecessárias no SUS
Diminuir dias perdidos nestas consultas, preservando tempo de trabalho e produtividade

Este estudo trouxe à luz os seguintes fatos:




4

Houve 220 milhões de consultas de emergência no SUS em 2014.
Em 40 milhões destas consultas (18%), o paciente recebeu uma receita contendo um MIP.
Cerca de 4 milhões destas consultas (10%) foram provavelmente desnecessárias, pois tratava-se
de doenças comuns. Ou seja, esse mesmo medicamento poderia ter sido adquirido sem
necessidade de receita.

The Value of OTC Medicine to the United States – January 2012







Cada consulta tem um custo de R$ 11,00 5 ao SUS, portanto houve um gasto total de R$ 44
milhões que poderia ter sido evitado.
Cada consulta desnecessária ocasiona um dia de trabalho perdido, que tem um custo estimado
pelo Ministério do Trabalho de R$ 72,40 6. O custo total destes dias improdutivos é de R$ 288
milhões para a sociedade.
O gasto médio numa compra de MIPs é de R$ 12,007.
Se o autocuidado ocorresse nesses 4 milhões de casos, quer dizer, a compra espontânea do MIP
sem a consulta, a sociedade haveria economizado R$ 284 milhões.

A economia calculada neste estudo ocorre ao se evitar gastos desnecessários em consultas (R$ 44
milhões) e a perda de dias trabalhados (R$ 288 milhões), deduzindo-se o custo dos MIPs (R$ 48 milhões),
o que resulta na poupança de R$ 284 milhões.
Numa ótica de retorno de investimento, podemos dizer que a sociedade investiu R$ 48 milhões e deixou
de gastar R$ 332 milhões, o que equivale a um ratio aproximado de 1/7. Ou seja, cada R$ 1,00 gasto com
um Medicamento Isento de Prescrição consiste numa economia de até R$ 7,00 para a sociedade
brasileira, uma proporção similar à observada no estudo realizado por Booz & Co. nos Estados Unidos.

“Cada R$ 1,00 gasto em
MIP gera um retorno de investimento
de até R$ 7,00”
R$

MIP
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Tabela Unificada SAI-SIH-SUS – SIGTAP 3.0.1.3
Portal Ministério do Trabalho
7
IMS Health Comsumption OTC per prescription Brazil 2010
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As conclusões deste estudo foram apresentadas no 20o Congresso Anual da International Society for
Pharmacoeconomics and Outcomes Research na Philadelphia, Estados Unidos, em maio de 2015 8.
Está em andamento uma análise sobre o impacto econômico de uma possível reclassificação do inibidor
da bomba ácida omeprazol à classe de MIPs. O Brasil é ainda um dos poucos países que mantém esse
ingrediente ativo com status de prescrição:

O omeprazol tem indicação principal no tratamento do refluxo, um sintoma que atinge 12% da população
brasileira9.
Os custos associados a uma consulta por sintomas do refluxo podem ser descritos como:




Consulta médica no SUS:
Exame de endoscopia:
Dia de consulta (improdutivo)
Total

8

R$ 11,00Erro! Indicador não definido.
R$ 31,2610
R$ 72,406
R$114,66

Ferreira CN, Santana CF, Rufino CS: “The value of over the counter medicines in Brazilian public health system
(SUS)” - ISPOR 20th Annual International Meeting – May 2015
9
GERD incidence - http://ref.scielo.org/693szp
10

SIPTAP- 2014

O total, de R$ 114,66 foi contrastado com o custo do omeprazol 20 mg, para ser tomado na posologia de
1 comprimido ao dia, que é de R$ 67,80 11. A economia então gerada pela tomada do omeprazol como
MIP, seria de R$ 46,86 por paciente. Ao projetarmos esse resultado para toda a população que sofre de
refluxo, a isenção da prescrição para o omeprazol teria o potencial de gerar economias da ordem de
R$ 1.1 bilhões para a sociedade.

Conclusão
A RDC 98/2016 representa um avanço importante na otimização dos recursos da saúde no Brasil. Além
de representar simplificação e conveniência para o consumidor, ela pode gerar economias substanciais
para a saúde pública. Apenas com uma reclassificação do omeprazol como isento de prescrição tem um
potencial de se poupar mais de R$ 1 bilhão.
Os aspectos econômicos aqui analisados são de natureza direta e quantificável: o custo do atendimento
ambulatorial que não era necessário, o gasto do exame diagnóstico supérfluo e o valor do dia produtivo
perdido pelo trabalhador ao buscar e esperar por atendimento médico.
Há, porém, uma perspectiva importante ainda não explorada nos cálculos de diminuição de gastos através
do uso dos MIPs que é o do custo de oportunidade. Ao se evitar uma consulta sem real utilidade, abre-se
espaço para que um paciente com uma queixa séria seja atendido e adequadamente tratado. Isto pode
impedir o agravamento de sua condição e desta maneira evitar prováveis e importantes gastos em
internações e cirurgias.
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CMED – Abril, 2014

Os diversos benefícios advindos dos Medicamentos Isentos de Prescrição atingirão maior impacto, à
medida que a RDC 98/2016 esteja em pleno funcionamento, mais medicamentos passem à classificação
de MIP e empresas farmacêuticas comecem a comercializá-los dentro desta abordagem. Esses benefícios
incluem potenciais reduções nos preços desses produtos, uma vez que o segmento dos MIPs tem um alto
grau de concorrência e competitividade.
É hoje inquestionável o potencial poupador que a entrada de novos produtos no elenco dos MIPs pode
trazer. Quanto exatamente será economizado dependerá da atitude da indústria farmacêutica brasileira,
do consumidor em abraçar a causa do autocuidado com o uso consciente de MIPs e da disposição da
ANVISA em conduzir análises imparciais dentro dos parâmetros da RDC 98/2016 - apesar das pressões
que virão de alguns setores que defendem a imposição de receituário para todos os medicamentos no
Brasil.
Os estudos aqui discutidos são apenas passos iniciais no sentido de entender o papel social dos
Medicamentos Isentos de Prescrição em nosso país.
Novas pesquisas e dados adicionais poderão fornecer uma compreensão mais ampla e profunda sobre os
impactos de caráter econômico dos Medicamentos Isentos de Prescrição no Brasil.
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