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PORTARIA Nº 008/2003

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE DO RIO GRANDE DO SUL, no uso
das atribuições legais;

Considerando a Lei Federal nº 8.080/90, Art. 6° que prevê a atenção terapêutica
integral à saúde, inclusive farmacêutica;

Considerando o Plano Estadual de Assistência Farmacêutica Básica aprovado
pela Resolução CIB/RS n° 09/99 e Resolução CES/RS n° 04/99 com vigência prorro-
gada pela Resolução CIB/RS n.° 10/03;

Considerando que a Política de Atenção à Saúde da Terceira Idade é prioridade
do Governo do Estado;

Considerando a necessidade de ampliar o acesso aos medicamentos essenci-
ais para a população da Terceira Idade, cujo objetivo é reduzir a mortalidade e melho-
rar a qualidade de vida da população alvo;

Considerando que a composição do elenco de medicamentos atende às patolo-
gias com alta prevalência na faixa etária alvo;

Considerando que 70% da população idosa com problemas crônico-degenerativos
consome, em média, 03 medicamentos, de forma contínua;

Considerando que se faz necessário priorizar o financiamento de medicamentos
não contemplados em outros programas de governo,

RESOLVE:

Art. 1.º – Implementar o Programa de Medicamentos para a Terceira Idade, es-
tabelecendo uma suplementação de recursos financeiros no valor de R$ 0,65/hab/
ano (sessenta e cinco centavos/habitante/ano) perfazendo um total de R$ 1,30/hab/
ano (um real e trinta centavos/habitante/ano), além do valor da contrapartida estadual
ao Incentivo à Assistência Farmacêutica Básica, de R$ 0,65/hab/ano (sessenta e
cinco centavos/habitante/ano), num total de R$ 6.765.478,20 (seis milhões, setecen-
tos e sessenta e cinco mil, quatrocentos e setenta e oito reais e vinte centavos),

Art. 2.º – Os recursos da suplementação serão de aplicação exclusiva na aquisi-
ção de medicamentos básicos para a população da Terceira Idade (idade igual ou
superior à 60 anos), assinalados e constantes da lista do Anexo 1.

Parágrafo Único – Para elaboração da lista foram considerados os aspectos
epidemiológicos específicos e regionais, as patologias mais freqüentes, os medica-
mentos de uso continuado com maior incidência de prescrição nos receituários do
SUS e a compatibilização com os demais programas de medicamentos.
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Art. 3.º – O valor anual relativo a esta Portaria, para cada município está publica-
do no Anexo 2 desta, será repassado em parcelas trimestrais, pelo Fundo Estadual
de Saúde aos Fundos Municipais de Saúde dos municípios habilitados.

Art. 4.º – São requisitos para habilitação ao recebimento dos recursos:

a) Plano Municipal de Assistência Farmacêutica Básica implantado;
b) Termo de Adesão Municipal ao Programa de Medicamentos para a Terceira

Idade (Anexo 3);
c) Plano de Aplicação dos recursos aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde

e de acordo com as Normas Técnicas previstas pelo Programa de Medica-
mentos da Terceira Idade;

d) Compromisso de implantação de Política de Atenção à Saúde do Idoso,
vinculado à SES;

e) Compromisso de identificação do local de referência no atendimento e na
dispensação de medicamentos do Programa de Medicamentos para a Ter-
ceira Idade;

f) Desenvolvimento de campanhas educativas de uso racional de medicamen-
tos para a Terceira Idade e incentivar a Atenção Farmacêutica no âmbito
municipal.

Art.5.º – São condições para a dispensação dos medicamentos para o usuário:

a) Ser usuário do SUS cadastrado na Unidade Básica de Saúde (UBS) e no
Programa de Medicamentos para a Terceira Idade;

b) Manter vínculo com atividades específicas de educação e saúde desenvol-
vidas pelo município, para a Terceira Idade, quando as condições permiti-
rem.

Art. 6.º – A prestação de contas dos recursos recebidos será através dos Relató-
rios de Gestão Municipal de Saúde, de acordo com a legislação em vigor.

Art. 7.º – O acompanhamento e avaliação dos resultados serão realizadas atra-
vés dos indicadores epidemiológicos e da atenção básica pactuados.

Art. 8.º – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Porto Alegre, 21 de março de 2003

OSMAR GASPARINI TERRA
Secretário de Estado da Saúde
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