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Os medicamentos constituem-se em importante instrumento para a saúde e para a 

qualidade de vida. A Organização Mundial da Saúde (OMS), desde meados da década de 

1970, tem alertado governos e instituições não-governamentais provedoras de saúde so

bre a importância da implantação de uma política de fármacos essenciais e de formulários 

terapêuticos como medida prioritária para a promoção da saúde. 

o acesso ao medicamento, entendido como bem de saúde, é em nosso país garanti

do constitucionalmente. Não obstante, ele ainda se constitui em um dos maiores gastos 

que a população tem com saúde, especialmente a de menor renda. A Política Nacional de 

Medicamentos (PNM) tem como objetivo garantir o acesso aos medicamentos considerados 

essenciais, sendo uma de suas diretrizes e prioridades a constante atualização da Relação 

Nacional de Medicamentos Essenciais (Rename). 

Aqui são apresentados o conceito de medicamentos essenciais e o histórico de sua 

implantação no Brasil, incluindo os recentes processos de revisão da lista de medicamentos 

essenciais no país, bem como os principais desafios nos níveis internacional e nacional. 

O CONCEITO E SUA EVOLUÇÃO 

O conceito de medicamentos essenciais foi proposto como meio de possibilitar o 

acesso de populações carentes aos medicamentos (Tognoni & Lunde, 1993). Com o ob-
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