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FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NO SISTEMA

ÚNICO DE SAÚDE

Gustavo Silveira Machado

1.  A CONSTITUIÇÃO DE 1988 E O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

A Constituição de 1988 representou sob diversos aspectos um divisor de
águas na história do país, e um dos mais destacados é o da assistência pública à saúde. O tema,
ausente das Constituições anteriores, foi incluído e tratado com princípios muito claros:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas
sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao
acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e
recuperação.

Art. 197. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao poder
público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle,
devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por
pessoa física ou jurídica de direito privado.

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e
hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes
diretrizes:

I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo;

II - atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo
dos serviços assistenciais;

III - participação da comunidade.

Segundo tais princípios foi concebido e criado o Sistema Único de Saúde
(SUS), regulado pela Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, complementada pela Lei nº 8.142,
de 28 de dezembro de 1990, chamadas conjuntamente de leis orgânicas da saúde. O capítulo II da
Lei nº 8.080/90 trata dos princípios e diretrizes do SUS:
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Art. 7º As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou
conveniados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de
acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo
ainda aos seguintes princípios:

I - universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência;

II - integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das
ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso
em todos os níveis de complexidade do sistema;

III - preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral;

IV - igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer
espécie;

V - direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde;

VI - divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua
utilização pelo usuário;

VII - utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação de
recursos e a orientação programática;

VIII - participação da comunidade;

IX - descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de
governo:

a) ênfase na descentralização dos serviços para os municípios;

b) regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde;

X - integração em nível executivo das ações de saúde, meio ambiente e saneamento
básico;

XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de serviços de
assistência à saúde da população;

XII - capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis de assistência; e

XIII - organização dos serviços públicos de modo a evitar duplicidade de meios para
fins idênticos.



5

Percebe-se que entre os princípios do SUS, está o da integralidade da
assistência, entendida como o conjunto articulado de ações e serviços preventivos e curativos,
individuais e coletivos, exigidos para cada caso, em todos os níveis de complexidade do sistema.
Vale dizer que os medicamentos estão incluídos na assistência prestada pelo SUS, em qualquer
caso, seja na atenção básica à saúde, na atenção de média complexidade (especialidades) ou na alta
complexidade.

Os princípios do SUS advogam, ainda, a igualdade da assistência, sem
preconceitos ou privilégios de qualquer espécie.

2  FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NO SUS

O fornecimento de medicamentos aos beneficiários do SUS está previsto
no art. 6o da Lei nº 8.080/90:

Art. 6º Estão incluídas ainda no campo de atuação do Sistema Único de Saúde
(SUS):1

I - a execução de ações:

a) de vigilância sanitária;

 b) de vigilância epidemiológica;

c) de saúde do trabalhador; e

d) de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica;

A integralidade da assistência é um dos princípios basilares do SUS. O
medicamento não deve ser concebido isoladamente, mas como um dos componentes do
tratamento. É, contudo, um componente essencial e cuja disponibilidade necessita ser garantida.

Existe todo um arcabouço legal e normativo no tocante aos
medicamentos no SUS:

Sobre a produção de medicamentos:

- Portaria GM nº 374 de 28 de fevereiro de 2008: Institui no âmbito do
Sistema Único de Saúde - SUS, o Programa Nacional de Fomento à Produção Pública e Inovação
no Complexo Industrial da Saúde.

Sobre a seleção dos medicamentos a serem empregados no SUS:

- Portaria nº 2.012, de 24 de setembro de 2008: Aprova a 6ª Edição da
Relação Nacional de Medicamentos Essenciais - Rename.

                                                          
1 Informação obtida na página virtual (que disponibiliza todos os documentos por meio de hyperlinks)
http://portal.saude.gov.br/portal/saude/profissional/visualizar_texto.cfm?idtxt=24402; acesso em 20/5/2010.
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- Portaria nº 1.883, de 09 de setembro de 2008: Aprova o Formulário
Terapêutico Nacional da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais - Rename 2006

- Portaria nº 1.254, de 29 de julho de 2005: Constitui a Comissão Técnica
e Multidisciplinar de atualização da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais - Rename.

Sobre a aquisição de medicamentos:

- Lei nº 8.666,  de 21 de junho de 1993: Regulamenta o Art. 37, inciso
XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração
Pública e dá outras providências.

- Portaria nº 2.583, de 10 de outubro de 2007: Define elenco de
medicamentos e insumos disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde, nos termos da Lei nº
11.347/2006, aos usuários portadores de Diabetes Mellitus

- Portaria nº 1.818, de 02 de dezembro de 1997: Recomenda que nas
compras e licitações públicas de produtos farmacêuticos realizadas nos níveis federal estadual e
municipal pelos serviços governamentais, conveniadas e contratados pelo SUS, sejam incluidas
exigências sobre requisitos de qualifidade a serem cumpridas pelos fabricantes e fornecedores
desses produtos.

Sobre a prescrição e dispensação de medicamentos:

- Resolução nº 480, de 23 de setembro de 1999: Publica a atualização das
listas de substâncias sujeitas a controle especial (anexo I) em acordo com o artigo 101 do
Regulamento Técnico aprovado pelas Portaria SVS/MS 344, de 12 de maio de 1998, republicado
no D.O.U de 01 de fevereiro de 1999.

- Portaria nº 344, de 12 de maio de 1998: Aprova o Regulamento Técnico
sobre substâncias e medicamentos sujeitos a controle especial.

- Portaria nº 1.179, de 17 de junho de 1996: Aprova as Denominações
Comuns Brasileiras DCB, na conformidade do anexo desta Portaria.

Sobre o financiamento:

- Portaria nº 1.928, de 17 de setembro de 2008: Altera os dados
populacionais dos Municípios brasileiros discriminados no Anexo III da Portaria nº 3.237/GM,
de 24 de dezembro de 2007, referente aos recursos financeiros do Componente Básico da
Assistência Farmacêutica.

- Portaria nº 362, de 27 de fevereiro de 2008: Aprova Incentivo
Financeiro para apoio as ações de assistência farmacêutica no âmbito do Programa Nacional de
Reorientação da Formação Profissional em Saúde - PRÓ-SAÚDE.
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- Portaria nº 3.237, de 25 de dezembro de 2007: Aprova as normas de
execução e de financiamento da assistência farmacêutica na atenção básica em saúde.

- Portaria nº 204/GM, de 29 de janeiro de 2007: Regulamenta o
financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde, na
forma de blocos de financiamento, com o respectivo monitoramento e controle.

Sobre a política de medicamentos e assistência farmacêutica:

- Portaria nº 1.869, de 04 de setembro de 2008, retificada em
21/10/2008: Altera o Anexo II da Portaria nº 2.577/GM de 27 de outubro de 2006, que aprova o
Componente de Medicamentos de Dispensação Excepcional.

- Portaria nº 2.577, de 27 de outubro de 2006: Aprova o Componente de
Medicamentos de Dispensação Excepcional como parte da Política Nacional de Assistência
Farmacêutica do Sistema Único de Saúde, conforme termos constantes do Anexo I a esta
Portaria.

- Retificação da Portaria nº 2.577, de 27 de outubro de 2006.

- Portaria nº 816, de 31 de maio de 2005: Constitui o Comitê Gestor
Nacional de Protocolos de Assistência, Diretrizes Terapêuticas e incorporação Tecnológica em
Saúde, e dá outras providências.

- Resolução nº 338, de 06 de maio de 2004: Aprova a Política Nacional
de Assistência Farmacêutica.

- Portaria nº 3.916, de 30 de outubro de 1998: Aprova a Política Nacional
de Medicamentos, cuja íntegra consta do anexo desta Portaria.

Sobre o uso racional de medicamentos:

- Portaria nº 2, de 01 de fevereiro de 2008: Aprova o Regimento Interno
do Comitê Nacional para a promoção do Uso Racional de Medicamentos.

- Portaria nº 1.555, de 27 de junho de 2007: Institui o Comitê Nacional
para a Promoção do Uso Racional de Medicamentos.

- Relatório Final da 1ª Conferência Nacional de Medicamentos e
Assistência Farmacêutica.

Para os fins deste trabalho é necessário analisar alguns aspectos das
normas acima listadas. Convém iniciar pela Portaria nº 204/GM, de 29 de janeiro de 2007, que
estabelece alguns pontos importantes: 1) o financiamento das ações e serviços de saúde é de
responsabilidade das três esferas de gestão do SUS; 2) os recursos federais destinados às ações e
aos serviços de saúde são organizados e transferidos na forma de blocos de financiamento, a
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saber: I - Atenção Básica; II - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar;
III - Vigilância em Saúde; IV - Assistência Farmacêutica; e V - Gestão do SUS.

Ao tratar especificamente da assistência farmacêutica, a portaria dispõe:

Art. 24. O bloco de financiamento para a Assistência Farmacêutica será
constituído por três componentes:

I - Componente Básico da Assistência Farmacêutica;

II - Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica; e

III - Componente de Medicamentos de Dispensação Excepcional.

Art. 25.  O Componente Básico da Assistência Farmacêutica destina-se à
aquisição de medicamentos e insumos da assistência farmacêutica no
âmbito da atenção básica em saúde e àqueles relacionados a agravos e
programas de saúde específicos, no âmbito da atenção básica.

§ 1º O Componente Básico da Assistência Farmacêutica é composto de
uma Parte Financeira Fixa e de uma Parte Financeira Variável.

§ 2º A Parte Financeira Fixa do Componente Básico da Assistência
Farmacêutica consiste em um valor per capita, destinado à aquisição de
medicamentos e insumos da assistência farmacêutica em atenção básica,
transferido aos Estados, ao Distrito Federal e (ou) Municípios, conforme
pactuação nas Comissões Intergestores Bipartite - CIB.

§ 3º Os gestores estaduais e municipais devem compor o financiamento
da Parte Fixa do Componente Básico, como contrapartida, em recursos
financeiros, medicamentos ou insumos, conforme pactuação na CIB e
normatização da Política de Assistência Farmacêutica vigente.

§ 4º A Parte Financeira Variável do Componente Básico da Assistência
Farmacêutica consiste em valores per capita, destinados à aquisição de
medicamentos e insumos da assistência farmacêutica dos Programas de
Hipertensão e Diabetes, Asma e Rinite, Saúde Mental, Saúde da Mulher,
Alimentação e Nutrição e Combate ao Tabagismo.

§ 5º Os recursos da Parte Variável do Componente Básico da Assistência
Farmacêutica referentes a medicamentos para os Programas de Asma e
Rinite, Hipertensão e Diabetes, devem ser descentralizados para Estados,
Distrito Federal ou Municípios, conforme pactuação na Comissão
Intergestores Bipartite.
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§ 6º Os demais recursos da Parte Variável do Componente Básico da
Assistência Farmacêutica poderão ser executados centralizadamente pelo
Ministério da Saúde ou descentralizados aos Estados, ao Distrito Federal
e aos Municípios, conforme pactuação na Comissão Intergestores
Tripartite e, posteriormente, nas Comissões Intergestores Bipartite,
mediante a implementação e a organização dos serviços previstos nesses
programas.

§ 7º Os recursos destinados ao medicamento Insulina Humana, do grupo
de medicamentos do Programa Hipertensão e Diabetes, serão
executados centralizadamente pelo Ministério da Saúde, conforme
pactuação na CIT.

Art. 26. O Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica destina-
se ao financiamento de ações de assistência farmacêutica dos seguintes
programas de saúde estratégicos:

I - controle de endemias, tais como a tuberculose, a hanseníase, a
malária, a leishmaniose, a doença de chagas e outras doenças endêmicas
de abrangência nacional ou regional;

II - anti-retrovirais do programa DST/Aids;

III - sangue e hemoderivados; e

IV - imunobiológicos.

Art. 27.  O Componente Medicamentos de Dispensação Excepcional –
CMDE destina-se ao financiamento de Medicamentos de Dispensação
Excepcional, para aquisição e distribuição do grupo de medicamentos,
conforme critérios estabelecidos em portaria específica.

§ 1º O financiamento para aquisição dos medicamentos do Componente
de Medicamentos de Dispensação Excepcional é de responsabilidade do
Ministério da Saúde e dos Estados, conforme pactuação na Comissão
Intergestores Tripartite - CIT.

§ 2º Os recursos do Ministério da Saúde aplicados no financiamento do
CMDE terão como base a emissão e aprovação das Autorizações de
Procedimentos de Alta Complexidade/Alto Custo – APAC, emitidas
pelos gestores estaduais, vinculadas à efetiva dispensação do
medicamento e de acordo com os critérios técnicos definidos na Portaria
nº 2.577/GM, de 27 de outubro de 2006.

§ 3º Trimestralmente, o Ministério da Saúde publicará portaria com os
valores a serem transferidos mensalmente às Secretarias Estaduais de
Saúde, apurados com base na média trimestral das Autorizações de
Procedimentos de Alta Complexidade/Alto Custo – APAC, emitidas e
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aprovadas conforme critérios e valores de referência indicados para o
Grupo 36 da Tabela SIA/SUS.

A portaria traz também alguns quadros sinópticos que tornam mais fácil
a compreensão do disposto no texto, com o quadro abaixo:

ANEXO I – d - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

MEMÓRIAS DE CÁLCULO
UF Municípios COMPONENTE BÁSICO

PARTE FIXA PARTE VARIÁVEL
Incentivo a
assistência
farmacêutica

básica

Hipertensão e
Diabetes

Asma e Rinite
Saúde da
Mulher

Saúde
Mental

Combate
ao

Tabagismo

Alimentação
e Nutrição

COMPONENTE ESTRATÉGICO

Endemias

Anti-
retrovirais do
Programa
DST/Aids

Imunobiológicos
Sangue e

Hemoderivados

Aquisição
centralizada no
Ministério da

Saúde

ESTADOS COMPONENTE MEDICAMENTOS DE DISPENSAÇÃO EXCEPCIONAL
Medicamentos da Tabela de
procedimentos SIA/SUS

3 O COMPONENTE BÁSICO DA ATENÇÃO FARMACÊUTICA

Da leitura do item anterior fica claro que as medicações destinadas a
pacientes crônicos e idosos pertencem ao Componente Básico da Atenção Farmacêutica,
normatizado pela Portaria nº 3.237, de 25 de dezembro de 2007, que determina no anexo I:

Art. 1º O Elenco de Referência é composto por medicamentos e
insumos que se destinam a atender aos agravos prevalentes e prioritários
da atenção básica à saúde e estão contidos no Anexo II à presente
Portaria.

§ 1º Os medicamentos são integrantes da RENAME vigente.

§ 2º Outros medicamentos constantes da RENAME vigente e que
tenham indicação na atenção básica, de acordo com a necessidade
local/regional, poderão ser incluídos e fazer parte do Elenco de
Referência, desde que pactuado nas Comissões Intergestores Bipartite -
CIB, podendo se dar seu financiamento com os recursos financeiros
definidos nesta Portaria.
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§ 3º Sem prejuízo da garantia do fornecimento/dispensação dos
medicamentos para atendimento dos agravos cuidados na atenção básica
em saúde e em atenção ao perfil epidemiológico local/regional, a
disponibilização de todos os medicamentos constantes do Elenco de
Referência não é obrigatória.

§ 4º Os insumos que compõem o Elenco de Referência destinam-se a
complementar as ações de assistência farmacêutica na atenção básica em
saúde, em conformidade com a Lei nº 11.347, de 2006.

Art. 2º O financiamento da assistência farmacêutica básica é
responsabilidade das três esferas de gestão, nos valores e modalidades de
execução definidas nesta Portaria, sendo complementada pelas
pactuações nas Comissões Intergestores Bipartite de cada unidade
federativa.

Art. 3º A execução do Componente da assistência farmacêutica básica é
descentralizada, sendo a aquisição e a dispensação dos medicamentos e
insumos de responsabilidade dos Municípios e do Distrito Federal.

A RENAME a que se refere o texto é a Relação Nacional de
Medicamentos Essenciais, publicada pela Ministério da Saúde e periodicamente atualizada. A atual
revisão foi publicada no Diário Oficial de União (DOU) de 5 de maio último. A partir dela,
estados e municípios elaboram suas próprias relações de medicamentos, de acordo com as
necessidades locais. Data de 1964 a primeira lista de medicamentos considerados essenciais
elaborada no Brasil.

4 O PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL

Em princípio, como visto, os pacientes atendidos no SUS devem receber
gratuitamente a medicação necessária para o tratamento. Para oferecer medicamentos a baixo
custo para os pacientes atendidos na rede privada, foi criado o Programa “Farmácia Popular do
brasil, mediante o Decreto nº 5.090, de 20 de maio de 2004:

Art. 1o Fica instituído o Programa "Farmácia Popular do Brasil", que visa a
disponibilização de medicamentos, nos termos da Lei no 10.858, de 13 de abril de
2004, em municípios e regiões do território nacional.

§ 1o A disponibilização de medicamentos a que se refere o caput será
efetivada em farmácias populares, por intermédio de convênios firmados
com Estados, Distrito Federal, Municípios e hospitais filantrópicos, bem
como em rede privada de farmácias e drogarias.
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§ 2oEm se tratando de disponibilização por intermédio da rede privada
de farmácia e drogarias, o preço do medicamento será subsidiado.

Art. 2oA Fundação Oswaldo Cruz - FIOCRUZ será a executora das
ações inerentes à aquisição, estocagem, comercialização e dispensação
dos medicamentos, podendo para tanto firmar convênios com a União,
Estados, Distrito Federal e Municípios, sob a supervisão direta e
imediata do Ministério da Saúde.

Parágrafo único.  O Ministério da Saúde poderá firmar convênio com
entidades públicas e privadas, visando à instalação e implantação de
novos serviços de disponibilização de medicamentos e insumos,
mediante ressarcimento, tão-somente, de seus custos de produção ou
aquisição.

Art. 3o O rol de medicamentos a ser disponibilizado em decorrência da
execução do Programa "Farmácia Popular do Brasil" será definido pelo
Ministério da Saúde, considerando-se as evidências epidemiológicas e
prevalências de doenças e agravos.

Art. 4o O Programa "Farmácia Popular do Brasil" será executado sem
prejuízo do abastecimento da rede pública nacional do Sistema Único de
Saúde - SUS.

Conforme informação obtida no sítio virtual do Ministério da Saúde
(http://portal.saude.gov.br/portal/saude/visualizar_texto.cfm?idtxt=30269) o programa já soma
530 unidades próprias ( dado de março de 2010) e 11.984 unidades conveniadas (dado de abril de
2010).

5. EXEMPLOS DE MODELOS DE OUTROS PAÍSES

O custo sempre crescente da assistência à saúde em geral e dos
medicamentos em particular tem obrigado os gestores a procurar meios de conter o dispêndio.
Entre as ferramentas usadas estão o controle e fiscalização dos preços, a produção de
medicamentos genéricos de patentes expiradas ou em certos casos quebradas e a fixação de
preços de referência.

No tocante à disponibilização dos medicamentos, predomina o sistema
de co-pagamento para medicamentos constantes de uma lista elaborada pelas autoridades
sanitárias, com subsídio maior ou integral para os pacientes com reduzido poder aquisitivo. Note-
se que os preços de referência



13

5.1 Espanha

A Constituição do país garante a proteção universal à saúde. A assistência
é prestada pelo Sistema Nacional de Salud. O fornecimento dos medicamentos ocorre de duas
formas:

- Gratuitamente, para: pensionistas e aposentados; tratamento de
acidentes de trabalho e doenças profissionais; medicamentos dispensados nos próprios serviços
de saúde.

- Em sistema de co-pagamento, para o restante dos casos, existindo
regras para estabelecer a porcentagem paga pelo beneficiário.

5.2 Reino Unido

A assistência é prestada pelo National Health Service que também
elabora a lista dos medicamentos cobertos.

Como regra geral, o sistema é de co-pagamento, porém como há diversos
grupos isentos de pagamento (homens acima de 65 e mulheres acima de 60 anos, estudantes até
18 anos, mulheres grávidas e com filhos até um ano de idade, portadores de deficiência, pessoas
de baixa renda etc.) cerca de 85% dos medicamentos são dispensados sem ônus.2

5.3 Portugal

A política é definida pelo Instituto Nacional de Farmácia e do
Medicamento (Infarmed), vinculado ao Ministério da Saúde. Prevalece o sistema de co-
pagamento, com os medicamentos divididos em faixas de 40%, 70% e 100% de participação do
sistema. Aposentados de baixa renda fazem jus a adicional de 15% nas faixas de 40% e 70%,3

portanto arcando com no máximo 45% do valor do medicamento.

5.4 Canadá

A assistência farmacêutica não é prestada por um órgão central, mas
pelas províncias, que custeiam integralmente os hemoderivados, vacinas e medicamentos
ministrados nos hospitais e ambulatórios. Os medicamentos prescritos para uso fora do ambiente
hospitalar são parcialmente cobertos pelo sistema público, variando conforme o público e entre

                                                          
2 Rêgo, Elba Cristina Lima. Políticas de regulação do mercado de medicamentos: a experiência internacional.
Revista do BNDES, v. 7, n. 14, p. 386. Rio de Janeiro, dez/2000.
3 Ibid, p. 389.
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as províncias. Na média, cerca de 50% das necessidades de medicamentos da população são
atendidas, o restante coberto por seguros privados ou pelos usuários.4

5.5 Estados Unidos da América

No sistema federalista norte-americano os estados têm ampla liberdade
para legislar, portanto há grande variação entre eles. Mas de modo geral os medicamentos
adquiridos fora dos hospitais são custeados pelos pacientes, e somente os mais pobres, cobertos
pelo Medicaid, têm direito a descontos. Os seguros privados têm progressivamente ampliado a
cobertura de medicamentos, integral ou parcial.5

6. CONCLUSÃO

O principal fator limitante dos sistemas de saúde em todo o mundo é
indubitavelmente o orçamentário. A descoberta de novos tratamentos e drogas, a sofisticação dos
procedimentos, a criação de novos exames, o envelhecimento populacional, o alto preço dos
medicamentos sob proteção patentária, todos fatores somam-se para criar uma espiral ascendente
de custos, e cada país lança mão dos meios disponíveis para fazer frente a esses custos.

No caso brasileiro, a adoção de um modelo de co-pagamento seria
inviável, dado o baixo poder aquisitivo da maioria da população. A atenção integral e gratuita
implica em altos custos a serem cobertos pelo Estado (União, estados e municípios). A
inadequação do atendimento público à saúde no Brasil decorre de uma insuficiência crônica de
recursos, seja por falta de provisão ou por desvio de finalidade, e de falhas gerenciais.

Do ponto de vista normativo, o SUS tem sido constantemente
aperfeiçoado ao longo dos vinte anos de sua criação. Atualmente encontra-se muito bem
estruturado e regulado, desde o custeio até a assistência e o pagamento. Falta adequar a realidade
à norma.

                                                          
4 Ibid., p.392.
5 Ibid, p. 392.
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