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Dr. Renato Lima Teixeira Diretor do Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos - DAF

DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (DAF)
Ao longo desses 14 meses à frente do Departamento de Assistência Farmacêutica (DAF),
diversas mudanças foram implementadas com o objetivo de aperfeiçoar a gestão da Assistência
Farmacêutica no Brasil. Esse aprimoramento vem da urgência em se implementar políticas que
minimizem a ansiedade da população brasileira na busca por tratamentos mais adequados e eficazes
para seus problemas.
O DAF tem se empenhado diariamente em estratégias que facilitem o acesso da população
aos medicamentos disponibilizados na Relação Nacional de Medicamentos (RENAME), na
ampliação da cobertura de tratamento para novas doenças por meio de incorporação de novos
medicamentos, utilização de múltiplas estratégias para promoção e uso racional de medicamentos,
atenção especial com vistas a maior segurança dos pacientes e novas estratégias que ampliam o
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controle, monitoramento e avaliação, no que diz respeito aos medicamentos utilizados pelos
brasileiros que utilizam o Sistema Único de Saúde, o SUS.
Essas iniciativas fazem parte de um conjunto de ações que buscam fortalecer e ampliar a
Assistência Farmacêutica como um processo contínuo de desenvolvimento que compreende desde a
Assistência Farmacêutica Básica, o Componente Especializado e Medicamentos Estratégicos, a
criação, recente da Coordenação Geral de Monitoramento das Políticas da Assistência
Farmacêutica, que monitora a aquisição e distribuição dos medicamentos nos Estados e Municípios.
Outra iniciativa que também já se encontra em processo de implementação é a estruturação de
uma área voltada especificamente para divulgação das ações de comunicação do Departamento.
Portanto, esse informativo é uma das inúmeras ações do DAF, que tem por finalidade minimizar a
distância entre profissionais de saúde, gestores e sociedade interessada na busca de informações
mais pontuais sobre a Assistência Farmacêutica e seu papel inovador na implementação da Política
Nacional de Assistência Farmacêutica (PNAF).
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Diretor do Departamento de Assistência Farmacêutica é homenageado
pela Universidade de São Paulo.
Homenagem reconhece o trabalho desenvolvido pelo médico na Assistência
Farmacêutica do MS
O médico cirurgião e diretor do Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos
Estratégico (DAF/SCTIE/MS), Dr. Renato Teixeira Lima, foi homenageado na segunda-feira
(04/09), como médico do corpo clínico da Universidade de São Paulo – USP. A homenagem é um
reconhecimento da Universidade ao trabalho do médico como cirurgião bariátrico e pelo trabalho
inovador desenvolvido na Assistência Farmacêutica do MS.
Formado em medicina com especialização em cirurgia geral, cardiovascular e pós-graduação
em cirurgia bariátrica em Lyon/França e Hamburgo na Alemanha, atuou como Coordenador Geral da
Regional Norte da Secretária de Saúde do Distrito Federal e como Diretor Geral do HRAN.
Desenvolveu um extraordinário trabalho na chefia do Centro Cirúrgico e como Coordenador de
Ensino e Pesquisa do HRAN e Subsecretário de Logística e Infraestrutura de Saúde do DF.
“Pra mim é um orgulho receber essa homenagem de uma instituição tão importante como é a
USP. Isso mostra que o trabalho que estamos desenvolvendo na assistência farmacêutica está no
caminho certo” enfatizou o diretor.
Desde julho de 2016, Renato Alves está à frente do Departamento de Assistência
Farmacêutica onde cumpre um papel de elevada importância no sentido de subsidiar a Secretaria de
Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde (SCTIE/MS) na formulação e
execução de políticas públicas em saúde, diretrizes e metas, e ações estratégicas na formulação de
políticas necessárias à implementação da PNS, além de formular e implementar e coordenar a gestão
das Políticas Nacionais de Assistência Farmacêutica e de Medicamentos, incluindo sangue,
hemoderivados, vacinas e imunobiológicos.
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Twitter e informativo são as mais novas ferramentas de comunicação
do Departamento de Assistência Farmacêutica.
Proposta é difundir a comunicação entre o trabalho desenvolvido pela Assistência Farmacêutica e a
sociedade.

A partir de hoje (13/09) o Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos
do Ministério da Saúde (MS/SCTIE/DAF) lança duas novas ferramentas de comunicação com
objetivo de ampliar e facilitar o acesso da população às informações produzidas pelo DAF. Os novos
canais de comunicação irão promover uma maior interação entre profissionais de saúde, gestores e o
público interessado em aprofundar seu conhecimento sobre os temas tratados pela Assistência
Farmacêutica.
Os tweets, como são chamadas as postagens com até 140 caracteres, irão abordar temas
relevantes para a sociedade, como: inclusão de novos medicamentos na Relação de Nacional de
Medicamentos – RENAME, informações sobre o uso racional de medicamentos e muitos outros
temas.
O informativo terá a função de disseminar as informações produzidas pelo DAF em uma
linguagem clara, direta e objetiva. Estes novos recursos permitirão que um maior número de pessoas
passe a conhecer, de forma mais ampla, tudo que envolve o universo da Assistência Farmacêutica.
A periodicidade do informativo será mensal. Já o Twitter será atualizado diariamente.
“Essas ferramentas são de extrema importância para divulgação das ações do DAF. Com isso
gestores, profissionais de saúde e os usuários do SUS terão mais dois canais diretos de comunicação
que irão facilitar a difusão do conhecimento gerado pelo Departamento” enfatizou o diretor do
Departamento, Dr. Renato Lima Teixeira.
O Twitter pode ser acessado pelo link - twitter.com/DAF_oficial. Já o informativo está
disponível na página eletrônica do DAF no endereço: http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/oministerio/principal/secretarias/sctie/daf/.
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Nova Relação Nacional de Medicamentos 2018 priorizará as linhas de
cuidado.
RENAME tornará mais fácil as informações disponibilizadas para o cidadão

Após as mudanças divulgadas na Relação Nacional de Medicamentos – RENAME 2017,
como a revisão da descrição de itens com objetivo de evitar conflitos de interpretação dando mais
transparência aos medicamentos, a inclusão do dolutegravir como alternativa para o tratamento da
infecção pelo HIV e da rivastigmina como adesivo transdérmico para tratamento do Alzheimer, a
lista irá passar por novas atualizações para 2018.
Atendendo a uma determinação do senhor Ministro de Estado da Saúde, Ricardo Barros, e
pactuada na Comissão Intergestores Tripartite (CIT), do dia 31 de agosto, a nova lista será
organizada de forma a identificar os medicamentos oferecidos em todos os níveis de atenção para
atendimento nas linhas de cuidado do SUS. A partir de 2018, a lista deixará de ser apresentada pelos
seus respectivos componentes: Básico, Estratégico e Especializado e passará a ser organizada
levando em consideração três importantes pilares: Atenção Básica (primário), Especializada
Ambulatorial (secundário) e a inclusão da atenção Oncológica e Hospitalar (terciário).
A lista será disponibilizada de forma a dar maior transparência sobre a responsabilidade de
financiamento dos medicamentos, informando ao lado do fármaco se sua compra é de
responsabilidade da União (centralizada) ou de responsabilidade de Estados e Municípios
(descentralizada).
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“A RENAME 2018 é um grande avanço em comparação com a RENAME 2017. Nessa nova
lista priorizamos a transparência com a indicação do responsável pelo financiamento de cada item, a
harmonização das políticas e a inclusão de itens da atenção oncológica e hospitalar” destacou o
diretor do Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos do Ministério da
Saúde, Dr. Renato Alves Teixeira Lima.

Farmácia Popular disponibiliza novos canais de interação com a
população
Pensando em otimizar o sistema de atendimento ao

USO DE MEDICAMENTOS

cidadão e ao estabelecimento credenciado, o Programa

Não use medicamentos indicados por

Farmácia Popular oferece dois canais para comunicação.

outras pessoas, como amigos, vizinhos

Por meio da Ouvidoria do SUS, o cidadão ou a farmácia

e parentes, mesmo que elas digam que

credenciada poderá registrar um protocolo de atendimento,

tiveram os mesmos sintomas ou sinais

informando seus dados pessoais e o motivo da sua
solicitação. O contato é feito pelo telefone 136 de forma
gratuita.
Na central telefônica da Ouvidoria, o solicitante que
desejar iniciar protocolo referente ao Programa Farmácia

que você.
Doenças diferentes podem ter sintomas
diferentes ou sinais parecidos ou até
iguais,

e

você

poderá

usar

um

medicamento que poderá prejudicar
ainda mais sua saúde.

Popular deverá selecionar a opção 8, aguardar confirmação e, em seguida, teclar a opção 1. O
serviço funciona 24 horas com atendimento eletrônico. De segunda a sexta-feira, das 7h às 22h, e
aos sábados e domingos, das 8h às 18h, o atendimento é efetuado por um dos atendentes do
Datasus.
O Programa dispõe, ainda, de uma caixa de e-mail exclusiva para solicitação de informações,
dúvidas, denúncias, reclamações e sugestões. A caixa funciona no endereço eletrônico
analise.fpopular@saude.gov.br, e responde uma média de 120 mensagens diárias. O atendimento é
realizado de segunda a sexta-feira, das 08 às 18:00.
Além de ser um canal de entrada de manifestações, os canais de atendimento atuam como
serviço de promoção da saúde, contribuindo, assim, para disseminar informações sobre o uso
correto do Programa Farmácia Popular, divulgar seus benefícios, promover o uso racional de
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medicamentos e a assistência farmacêutica, coibir práticas irregulares e, principalmente, humanizar
o atendimento do Programa, aproximando público interno (gestor) e externo (usuário/farmácia).
Mais informações podem ser obtidas
http://www.saude.gov.br/aquitemfarmaciapopular.

na

página

oficial

do

Programa,

em

Ministério da Saúde lança aplicativo e facilita a vida do usuário do
Programa.
Pacientes agora poderão acompanhar melhor seu histórico de compras de
medicamentos.
O Ministério da Saúde lançou, em 1º de junho de 2017, o aplicativo e-SAÚDE, que
possibilita, entre outras funções, o acompanhamento das dispensações de medicamentos pelo
Programa Farmácia Popular.
O aplicativo proporciona o controle do cidadão em
relação às suas datas de compra e limite de quantidade de
medicamentos adquiridos. Além disso, a ferramenta
permite que o usuário fique mais atento em relação ao uso
indevido de seu CPF.
Como utilizar
Após o download do e-SAÚDE (disponível nas
plataformas IOS ou Android), para realizar o primeiro
acesso, o usuário deverá inserir seus dados pessoais. Automaticamente, o sistema trará os dados do
seu Cartão Nacional de Saúde-SUS (CNS), bem como suas respectivas funções.
Para visualizar as aquisições, o usuário deverá clicar na função “Medicamentos” → “Meus
medicamentos” → “Recebidos”.
Como emitir o Cartão SUS
Quem ainda não possui o CNS poderá fazer cadastro e emissão nas unidades de saúde que
prestam atendimento nos estados e municípios. É necessário informar o nome do usuário do SUS, o
nome da mãe, o sexo, raça e etnia, o município de naturalidade, a data de nascimento e o endereço.
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Demais benefícios do aplicativo
O aplicativo e-SAÚDE oferece, ainda, informações em saúde de uso pessoal e restrito a cada
cidadão brasileiro, tais como cartão de vacinação, exames realizados, entre outros, e ainda auxilia e
facilita a busca de farmácias populares, postos de saúde, serviços de saúde, hospitais, maternidade e
centro de especialidades. Com o uso do GPS, o e-SAÚDE indica a unidade mais próxima para a
realização do seu atendimento, com o objetivo de aprimorar o contato entre os usuários e as
unidades de saúde de todo o país.

Ministério da Saúde irá debater os avanços e desafios da Assistência
Farmacêutica
Fórum irá reunir profissionais de saúde, gestores e autoridades.
Aproximadamente 500 participantes irão discutir os avanços e desafios da Política Nacional
de Assistência Farmacêutica (PNAF) e os novos rumos da assistência farmacêutica, suas ações e
estratégias durante o VIII Fórum Nacional de Assistência Farmacêutica no Sistema Único de
Saúde, entre os dias 20 a 22 de setembro de 2017, na cidade de Maceió/AL.
A mesa de abertura será composta pelo Ministro de Estado da Saúde, Ricardo Barros, pelo
Secretário de Ciência, Tecnologias e Insumo Estratégicos do Ministério da Saúde (SCTIE/MS),
Marcos Fireman, e do diretor do Departamento de Assistência Farmacêutica do Ministério da
Saúde (DAF/SCTIE/MS), Renato Teixeira farão uma exposição sobre os recentes avanços e
desafios da política de assistência farmacêutica no Sistema Único de Saúde - SUS.
O evento é uma parceria do Ministério da Saúde com a Secretaria de Estado de Saúde de
Alagoas, a Secretaria Municipal de Saúde de Maceió, o Conselho Federal de Farmácia (CFF) e o
Conselho Regional de Farmácia deAlagoas (CRF/AL). Durante os três dias, temas como Avaliação
de Tecnologias (ATS), gestão e financiamento, sistemas de informação, programação e aquisição
de medicamentos, informações sobre medicamentos e sobre cuidado farmacêutico, também serão
amplamente debatidos pelos presentes.
II Oficina sobre Assistência Farmacêutica no SUS
Na tarde do dia 22 (sexta) será realizada a II Oficina sobre Assistência Farmacêutica no SUS,
que se propõe a realizar uma análise crítica sobre a atual organização da Assistência Farmacêutica
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(AF), identificando seus aspectos positivos de maneira a contribuir para a formulação de um Plano
Nacional de Assistência Farmacêutica para o período 2018 a 2019, em consonância com o Plano
Plurianual e o Plano Nacional de Saúde.

6º Congresso Brasileiro sobre Uso Racional de Medicamentos discutirá
as melhores práticas no cuidado ao paciente
Evento irá reunir profissionais de saúde e interessados em conhecer mais sobre o
tema

Será realizado, entre os dias 15 a 18 de novembro, o I Congresso Brasileiro de Ciências
Farmacêuticas, na cidade de Foz Iguaçu/PR. Simultaneamente ao evento principal, acontecerá o 6º
Congresso Brasileiro sobre o Uso Racional de Medicamentos - CBURM que tem por objetivo
realizar um amplo debate profissional e científico em torno do cuidado multiprofissional para
promoção do uso racional de medicamentos.
Com o tema “Múltiplos olhares para cuidar das
pessoas”, o Congresso 6º CBURM pretende realizar um
amplo debate profissional e científico em torno do cuidado
multiprofissional para o uso racional de medicamentos no

MEDICAMENTOS NA 3º IDADE

Os medicamentos atuam de forma
diferenciada nos idosos, aumentando
os riscos de intoxicação e de efeitos
indesejados.

Preste

atenção

nas

País e nas Américas. Médicos, farmacêuticos, cirurgiões-

queixas

dentistas, enfermeiros, nutricionistas, docentes, gestores e

principalmente

estudantes da área da saúde, assim como representantes da

diferentes dos sintomas ou sinais da

sociedade e todos aqueles profissionais interessados nas

doença tratada.

e

nos

desconfortos

aquelas

que

são

discussões sobre a incorporação de práticas efetivas que contribuam para a melhoria da segurança do
paciente, estão convidados a participar deste grande momento de discussão e reflexão sobre o uso
racional de medicamentos, como fator de extrema importância para o cuidado das pessoas.
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Durante os quatro dias, haverá cursos, oficinas, painéis, mesas redondas e conferências, nas
quais serão discutidos assuntos tais como: uso racional de medicamentos nas populações em
condição de vulnerabilidade; regulação do mercado, medicamentos órfãos e participação dos
laboratórios oficiais; importação excepcional e priorização de registro; a grande demanda de
incorporação de tecnologias no SUS; atenção quaternária num país que envelhece; a problemática da
medicalização na educação e da sociedade; entre outros.
O evento é promovido pelo Comitê Nacional para a Promoção do Uso Racional de
Medicamentos e realizado pelo Ministério da Saúde (MS), por meio do Departamento de Assistência
Farmacêutica e Insumos Estratégicos, da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos
(DAF/SCTIE/MS), em parceria com a Organização Pan-Americana da Saúde (Opas-OMS Brasil), a
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e o Conselho Federal de Farmácia (CFF)
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