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Calouros 2015 – Sejam bem vindos! 

A Coordenação de Graduação dá as boas vindas aos 41 novos alunos 

da Faculdade de Ciências Farmacêuticas. Vamos trabalhar juntos 

para o fortalecimento da nossa Faculdade. Qualquer dúvida não 

hesitem em contactar-nos. 

Vem por aí 

O Conselho Federal de Farmácia, através dos Conselhos Regionais, 

juntamente com a Associação Brasileira de Educação Farmacêutica 

iniciou as discussões sobre as mudanças nas Diretrizes Curriculares 

Nacionais para os Cursos de Farmácia. Em junho de 2015 será 

realizado o I Fórum Nacional. Aguardem as novidades! 

Atualizações 

HEPATITE C 

A ANVISA aprovou mais um medicamento inovador para 

Hepatite C. O Simprevir teve seu registro aprovado e integrará o 

grupo de medicamentos inovadores para Hepatite C com o 

Daclatasvir. O Sofosbuvir está em análise pela Agência. O Brasil será 

um dos primeiros países a adotar essa nova tecnologia na rede pública 

de saúde. 

A análise foi priorizada pela ANVISA uma vez que é de 

interesse público a política de medicamentos para o tratamento de 

Hepatite. Trata-se de tecnologia inovadora que proporciona 
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Neste 25 de março de 2015 

comemoramos o 1º. Ano da Faculdade 

de Ciências Farmacêuticas. São as 

nossas Bodas de Papel, assim como 

em um casamento.  Boda vem do 

latim vota, que significa promessa. O 

termo “de papel” pode ter a 

conotação de fragilidade, pois é um 

período em que muitos cuidados são 

necessários para zelar pelo 

compromisso. Já na tradição popular, 

tem o significado de flexibilidade. 

Não importa, pois todos sabemos o 

quanto tivemos que nos adaptar à 

nova situação, o quanto aprendemos. 

Nossos agradecimentos a todos os 

envolvidos na criação e sustentação 

da Faculdade Ciências 

Farmacêuticas: Reitor, Pró-Reitores e 

Membros do Conselho. Parabéns a 

todos os colegas: Diretores, 

Docentes, Funcionários e nossos 

queridos alunos que tanto tem se 

dedicado ao fortalecimento da nossa 

Faculdade. Que venham as Bodas de 

Algodão!!!  

 

Parabéns, FCF - Unicamp 



 
 

benefícios aos pacientes. A previsão é que o tratamento completo com todos os medicamentos seja incorporado 

ainda este ao SUS. 

Segundo informa o Ministério da Saúde, o percentual de cura é de cerca de 90% e o tempo de tratamento 

foi reduzido para três meses. Houve redução da quantidade de comprimidos, além da vantagem do uso oral. 

Esses medicamentos também podem ser utilizados em pacientes que aguardam ou já realizaram transplante, 

pois são produtos de menor toxicidade, com menos efeitos colaterais. A expectativa é que o novo tratamento 

beneficie 60 mil pessoas nos próximos dois anos. 

Fonte: Blog Ministério da Saúde. 

VACINA PARA DENGUE 

O grupo farmacêutico francês Sanofi está em processo de desenvolvimento de vacina contra a dengue. 

No último teste clínico, foi relatado que 60,8% dos casos foram reduzidos. No estudo final, realizado com 

crianças em cinco países da América Latina, a vacina mostrou-se segura e diminuiu em 80% o risco de 

hospitalização. 

TRANSTORNO AFETIVO BIPOLAR 

Pacientes com Transtorno Afetivo Bipolar (TAB) terão disponível o tratamento completo para a doença 

com incorporação dos medicamentos Clozapina, Lamotrigina, Olanzapina, Quetiapina e Risperidona a lista de 

medicamentos do SUS. Essa nova medida deverá representar um investimento do Ministério da Saúde de R$ 755 

milhões em cinco anos. Segundo estimativas de associações de pacientes, o transtorno pode afetar até dois 

milhões de brasileiros. 

Os medicamentos são utilizados para o tratamento dos sintomas associados à doença, caracterizada por 

alterações de humor – fases de depressão e euforia (mania). Além disso, auxiliam na prevenção dos diferentes 

estágios dos episódios de mania e depressão, sintomas clássicos da doença. A estimativa é que, já em 2015, 

cerca de 270 mil pessoas sejam atendidas com esse novo tratamento, e a previsão é que esse número chegue a 

330 mil em 2019. 

Segundo o Ministério da Saúde, a estimativa que os pacientes diagnosticados com transtorno bipolar 

podem desenvolver mais de 10 episódios de mania e de depressão durante toda a vida. A duração das crises e 

dos intervalos entre elas em geral se estabiliza após a quarta ou quinta crises. Frequentemente, o intervalo 

entre o primeiro e segundo episódios pode durar cinco anos ou mais, embora 50% dos pacientes possam 

apresentar outra crise maníaca 2 anos após sua crise inicial. 

Fonte: Blog Ministério da Saúde. 

QUALIFAR-SUS 

O Ministério da Saúde investiu 14 milhões de reais em informatização de serviços farmacêuticos em 485 

municípios. Esse reforço representa mais agilidade no atendimento à população e uma melhor organização dos 

estoques de medicamentos. 

Fonte: Blog Ministério da Saúde. 
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