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Ministério da Saúde
Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde
Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos
Coordenação-Geral do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica
OFÍCIO CIRCULAR Nº 70/2021/CGCEAF/DAF/SCTIE/MS
Brasília, 02 de setembro de 2021.

Aos Coordenadores Estaduais de Assistência Farmacêutica

Assunto: Orientações sobre a execução do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica
(CEAF) no atual cenário de pandemia do COVID-19.

Prezado(a) Senhor(a) Coordenador(a),

1.
Ao cumprimentá-lo(a) cordialmente, esta Área vem trazer orientações complementares às
Secretarias Estaduais de Saúde e do Distrito Federal (SES) acerca da possibilidade de flexibilização das
regras de execução do CEAF durante a pandemia do coronavírus SARS-COV-2.
2.
Esta Área entendeu ser necessário estender o intervalo de término de vigência
da Autorização de Procedimentos Ambulatoriais (APAC) em que a flexibilização das regras do CEAF
poderá ser aplicada, de modo a garantir o tratamento dos pacientes que já são atendidos por meio do
CEAF e para proteger pacientes, seus representantes e os profissionais de saúde.
3.
Assim, os tratamentos cuja APAC terminem até janeiro de 2022 poderão ser renovados
automaticamente, em caráter excepcional, sem a apresentação de Laudo de Solicitação, Avaliação e
Autorização de Medicamento (LME) e prescrição médica, por período adicional de três meses, desde que
não haja mudança na dose, quantidade dispensada e/ou medicamento prescrito. Ressalta-se que esses
casos referem-se a pacientes que já estão em tratamento, não sendo necessário retornar ao médico para
solicitação de LME e prescrição médica, ou seja, não apresentarão os documentos supracitados. Cabe a
cada SES avaliar a possibilidade de cumprimento das orientações apresentadas, considerando a
capacidade dos serviços e as particularidades de seu estado.
4.
Considerando o atual cenário da pandemia e o avanço da vacinação em todo o país, esta
Área Técnica comunica que este é o último período para renovação automática.
5.
Oportunamente, reitera-se
9/2020/CGCEAF/DAF/SCTIE/MS.
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6.
Esta Coordenação encontra-se à disposição para informações adicionais, por meio do
seguinte contato: ceaf.daf@saude.gov.br.
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Atenciosamente,

CLARIÇA RODRIGUES SOARES
Coordenadora-Geral

SANDRA DE CASTRO BARROS
Diretora

Documento assinado eletronicamente por Clariça Rodrigues Soares, Coordenador(a)-Geral do
Componente Especializado da Assistência Farmacêutica, em 07/09/2021, às 01:56, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro
de 2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.
Documento assinado eletronicamente por Sandra de Castro Barros, Diretor(a) do Departamento
de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos, em 21/09/2021, às 15:35, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015; e
art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0022559947 e o código CRC 165AC216.
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