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Assunto: Resolução CM-CMED n° 01, de 31 de março de 2021. 

_________________________________________________________________________ 

 

Prezados associados, boa tarde.  

 

A Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED) autorizou o ajuste dos preços 

de medicamentos no Brasil, a partir desta quinta-feira, dia 1º de abril. 

 
A  Resolução CM-CM 1/2021, desta quarta-feira (31/3), foi aprovada pelo Conselho de 

Ministros da Câmara e estabeleceu três níveis de reajuste: 

 
Nível 1: 10,08%; 

Nível 2: 8,44%; 

Nível 3: 6,79%. 

 

Os três níveis de reajuste permitidos são definidos de acordo com a concentração de mercado do 

medicamento, organizando-se da seguinte forma: 

• nível 1: é o nível com maior participação dos genéricos, pois há pouca concentração de 

medicamentos e uma ampla concorrência. É o nível com teto mais alto de reajuste. Esses 

remédios têm um faturamento que pode ser igual ou superior a 20%; 

 

http://http/www.in.gov.br/web/dou/-/resolucao-cm-cmed-n-1-de-31-de-marco-de-2021-311666066


• nível 2: esse nível é de participação média de genéricos, pois acometem os 

medicamentos que geram entre 15% e 20% do faturamento. Trata-se dos remédios que 

têm um teto intermediário de reajuste; 

 
 

• nível 3: é o índice com a menor participação dos genéricos, pois representa um 

faturamento inferior a 15% e tem menos concorrência no mercado. O teto de reajuste 

desse tipo de remédio é o mais baixo. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Atenção 
 
Esclarecemos que apesar do reajuste dos preços dos medicamentos ocorrer anualmente, os 

fabricantes poderão, desde que respeitados o teto máximo autorizado pela CMED, alterar, ao 

longo do ano, o Preço Fábrica (PF) e consequentemente o Preço Máximo ao Consumidor (PMC) 

nas revistas especializadas, que são publicadas mensalmente. 

De modo que é perfeitamente possível, ao longo do ano, a variação dos preços publicados nas 

listas de preços publicadas pelas revistas especializadas de grande circulação (ABCFARMA). 

Logo, é de suma importância que farmácias e drogarias tenham e trabalhem com a lista de preços 

de medicamentos devidamente atualizada de acordo com o mês de vigência do ano, chancelada 

por uma revista especializada, como é o caso da revista ABCFARMA. 

Ficamos à disposição dos associados para os esclarecimentos que por ventura se façam 

necessários.  

 

Cordialmente, 

 

Rafael Oliveira Espinhel  

 

  
 

 

 


