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RESUMO. O medicamento do ponto de vista da economia (ciência da escassez) é considerado um bem
econômico, pois está disponível em quantidade inferior a que realmente o sistema de saúde necessita ou
deseja para satisfazer aos seus provedores e usuários. Os estudos de avaliação econômica, um dos enfoques
abordados na Farmacoeconomia, têm sido utilizados por vários países como forma de otimizar eficiente-
mente o uso dos medicamentos nos diferentes níveis de atenção à saúde. O objetivo deste artigo é apresen-
tar uma revisão conceitual sobre Farmacoeconomia, bem como, discutir sua inclusão nas diretrizes defini-
das como prioritárias pela Política de Medicamentos no Brasil. 
SUMMARY. “Pharmacoeconomy: an Instrument of Efficiency for the Medicine Politics of Brazil”. From the
point of view of the economy (science of scarcity) medicines are considered an economic good, because it is
available in an inferior amount to that the health system really needs or desires to satisfy to its suppliers and
users. Some countries have used studies of economic evaluation, one of the boarded approaches in pharma-
coeconomy, as a form to optimize the use of medicines in the different levels of health care. The objective of this
article is to present a conceptual revision about pharmacoeconomy, as well as to argue its inclusion into the pri-
orities of Medicine Policy in Brazil. 




