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Normatização para fornecimento de medicamentos de uso domiciliar 

para Quimioterapia, Terapia Hormonal, Terapia Alvo-Molecular e 

Terapia Imunobiológica. 

 

 

1 - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

1.1 - FINALIDADE 

 

A presente Ordem Técnica tem a finalidade de normatizar e padronizar o 

fornecimento de medicamentos de uso domiciliar para quimioterapia, terapia hormonal, terapia 

alvo-molecular e terapia imunobiológica, destinados aos Beneficiários do Sistema de Saúde da 

Aeronáutica (SISAU) portadores de doença neoplásica ou auto-imune, assim como os 

medicamentos de uso domiciliar destinados à terapia adjuvante ou complementar ao tratamento 

antineoplásico oral e/ou venoso. 

 

1.2 - ÂMBITO  

 

A presente Ordem Técnica é de observância obrigatória nas OSA. 

 

 

2 - DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

2.1 - CONCEITUAÇÕES  

 

2.1.1 - CICLO DE TRATAMENTO: 

 

Cada administração de quimioterapia, terapia hormonal, terapia alvo molecular e/ou 

terapia imunobiológica é chamada de “ciclo”. Dependendo da doença e do esquema de tratamento, 

calcula-se o número de ciclos de tratamento necessários. Os ciclos acontecem em intervalos 

regulares, dependendo do esquema de tratamento e dos efeitos colaterais, podendo ser semanais, a 

cada duas ou três semanas, ou em outros intervalos. 

 

2.1.2 - MEDICAMENTO BIOSSIMILAR: 

 

É uma versão de um produto biológico de referência, o qual demonstra similaridade 

estrutural, de função, eficácia e segurança com o produto original. São produzidos por processos 

biotecnológicos utilizando células vivas geneticamente modificadas, o que torna sua produção 

muito mais complexa que os medicamentos obtidos por síntese química. Sendo assim, apesar de 

serem considerados produtos altamente similares, não são idênticos aos produtos biológicos e 
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precisam ser submetidos à estudos clínicos para comprovar bioequivalência, qualidade e segurança.  

 

2.1.3 - MEDICAMENTOS GENÉRICOS: 

 

São medicamentos produzidos por síntese química como cópia idêntica ao produto 

de referência, já registrado no país após a expiração da sua patente. São comprovados por testes de 

biodisponibilidade e bioequivalência, podendo ser intercambiáveis com o medicamento de 

referência. 

 

2.1.4 - MEDICAMENTOS SIMILARES: 

 

São medicamentos produzidos por síntese química como cópia idêntica ao produto 

de referência ou ao genérico. Difere do medicamento de referência ou dos genéricos por possuírem 

marca e nome de fantasia.  

 

2.1.5 - QUIMIOTERAPIA: 

 

É uma modalidade de tratamento sistêmico do câncer ou doenças autoimunes que 

lança mão de medicamentos, frequentemente chamados de “quimioterápicos” ou “aplicação”, que 

eliminam preferencialmente as células em rápida multiplicação, como é o caso das células 

cancerígenas, ou que bloqueiam o estímulo imunológico. 

 

2.1.6 - TERAPIA ALVO MOLECULAR: 

 

Modalidade terapêutica com o foco de combater moléculas específicas, para as quais 

direciona a ação de medicamentos. 

  

2.1.7 - TERAPIA HORMONAL: 

 

É a manipulação do sistema endócrino para o tratamento de algumas neoplasias 

malignas hormoniossensíveis. 

 

2.1.8 - TERAPIA IMUNOBIOLÓGICA: 

 

Tratamento com medicamentos imunobiológicos, os quais são obtidos a partir de 

seres vivos e cujo mecanismo de ação envolve principalmente efeitos sobre componentes do 

sistema imune – células (na maioria das vezes moléculas da membrana celular) ou citocinas (livres 

ou ligadas a membranas). São moléculas de grande peso molecular, podendo ser imunoglobulinas 

(Igs), receptores acoplados a porções de Igs ou proteínas ligantes de receptores. 

 

2.2 - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE USO DOMICILIAR 

 

2.2.1 - O beneficiário do SISAU portador de doença neoplásica ou auto-imune que necessitar de 

medicamento de uso domiciliar para quimioterapia, terapia hormonal, terapia alvo-molecular e/ou 

terapia imunobiológica, adquirido no território nacional e essencial ao seu tratamento, assim como 

os medicamentos de uso domiciliar destinados à terapia adjuvante ou complementar ao tratamento 

antineoplásico oral e/ou venoso, poderá recebê-lo da Organização de Saúde da Aeronáutica (OSA) 

responsável pela assistência. Este fornecimento ocorrerá para o beneficiário atendido na própria 

OSA ou em prestadores de saúde não pertencentes ao Comando da Aeronáutica (COMAER), desde 

que enquadrado nos requisitos apresentados por esta Ordem Técnica, e implicará indenização de 

parcela da despesa correspondente (conforme as regras de indenização vigentes relacionadas à 

prestação de serviços de saúde). 
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2.2.2 - Os medicamentos de uso domiciliar não previstos no item 2.2.1 poderão ser solicitados como 

benefícios socioassistenciais pelos usuários do Sistema de Assistência Social (SAS) do COMAER, 

com autorização sujeita a regras apresentadas em legislação própria. 

 

2.2.3 - Com o objetivo de gerenciar o processo de fornecimento de medicamentos, cada OSA 

designará uma Seção responsável pelo recebimento, tramitação e arquivamento da documentação 

envolvida, assim como pela entrega do medicamento. 

 

2.2.4 - A dispensação pela OSA dos medicamentos previstos no item 2.2.1: 

 

a) terá início com o preenchimento da Ficha de Solicitação de Tratamento para Doença Neoplásica 

(ANEXO A) ou da Ficha de Solicitação de Tratamento para Doença Auto-Imune (ANEXO B) pelo 

médico especialista assistente (seja este médico pertencente ou não ao COMAER); 

 

b) será feita por meio de baixa hospitalar administrativa; e  

 

c) envolverá as etapas de solicitação, avaliação técnico-administrativa (somente nos casos em que o 

ANEXO A ou ANEXO B for preenchido por médico assistente não pertencente ao COMAER), 

autorização, dispensação e renovação da continuidade do tratamento (se for o caso).  

 

2.2.5 - Nos casos em que o ANEXO A ou ANEXO B: 

 

a) for preenchido por médico assistente não pertencente ao COMAER: a Ficha de Solicitação de 

Tratamento será objeto de auditoria prospectiva pela OSA (para que se verifique se a solicitação 

atende a critérios técnicos da referida doença e a critérios administrativos estabelecidos nas 

legislações do COMAER) e será também utilizada para emissão de Guia de Apresentação de 

Beneficiário (GAB) ou de Autorização de Ressarcimento (ARE), se for o caso;  

 

b) for preenchido por médico assistente pertencente ao COMAER: a fase de auditoria prospectiva 

da solicitação de tratamento estará dispensada. 

 

2.2.6 - O Anexo A ou B preenchido e assinado pelo médico especialista assistente deverá ser 

entregue pelo beneficiário ou seu representante à Seção responsável (conforme item 2.2.3 desta 

Ordem Técnica), juntamente com cópia da prescrição médica e do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido entregues pelo médico.  

 

2.2.6.1 - A cópia da prescrição médica deve atender aos seguintes requisitos: 

 

a) estar legível, em receituário do profissional ou do serviço onde for prestado o atendimento; 

 

b) conter o endereço e telefone para contato do médico assistente;  

 

c) conter o nome completo do paciente; e 

 

d) conter a data da prescrição. 

 

2.2.6.2 - O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido entregue pelo médico assistente deverá: 

 

a) estar em linguagem clara, que permita ao paciente entender o procedimento, objetivos esperados, 

benefícios, riscos, efeitos colaterais, complicações, duração, cuidados e outros aspectos específicos 

inerentes a sua execução, na medida de sua compreensão; e 
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b) conter as assinaturas do paciente ou seu representante legal, do médico assistente e de pelo 

menos 01 (uma) testemunha. 

 

2.2.6.3 - A Ficha de Solicitação de Tratamento para Doença Neoplásica (ANEXO A) deve ser 

preenchida com o detalhamento de todos os ciclos de tratamento planejados para aquele caso e, 

ainda, ser acompanhada de resumo clínico detalhado do médico especialista, laudo histopatológico 

e/ou exames complementares que comprovem o diagnóstico. Em caso de doença oncológica, devem 

também ser apresentadas cópias de exames de imagem que comprovem o estadiamento da doença. 

 

2.2.6.4 - Na Ficha de Solicitação de Tratamento para Doença Neoplásica (ANEXO A), os 

medicamentos de uso domiciliar destinados à terapia adjuvante ou complementar ao tratamento 

antineoplásico oral e/ou venoso devem ser solicitados no espaço destinado às drogas que comporão 

o arsenal terapêutico a ser aplicado em cada ciclo.  

 

2.2.6.5 - A Ficha de Solicitação de Tratamento para Doença Auto-Imune (ANEXO B) deve ser 

preenchida com: anamnese e resultados dos exames laboratoriais de imagem; critérios diagnósticos; 

dados de atividade da doença; e proposta terapêutica com discriminação do(s) medicamento(s) 

imunobiológicos e alvo molecular a ser(em) usado(s) e sua dose.  

 

2.2.7 - Em situações excepcionais, nos casos em que a OSA não disponha de condições para a 

dispensação do medicamento e desde que cumpridos os requisitos das etapas de solicitação, 

avaliação técnico-administrativa e autorização previstos nesta Ordem Técnica, poderá ser realizado 

o encaminhamento, nesta ordem de prioridade, para recebimento do fármaco por meio de:  

 

a) Organização de Saúde dos demais Comandos Militares ou do Ministério da Defesa;  

 

b) Organização de Saúde credenciada;  

 

c) ressarcimento da despesa com os medicamentos (exclusivamente aos beneficiários do FUNSA - 

antigo tipo AMHC), conforme regras previstas em legislação própria para ressarcimento; e 

 

d) Organização de Saúde pertencente ao Sistema Único de Saúde (SUS). 

 

2.2.7.1 - Para os casos enquadrados na alínea “c” acima, o valor máximo para ressarcimento do 

medicamento previsto no item 2.2.1 desta Ordem Técnica será de até 80% do valor previsto na lista 

da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED), preço de fábrica (PF) e aplicação 

de alíquota de ICMS referente à localidade onde foi feita a venda do produto. A referida lista é 

disponibilizada no site da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) – 

http://portal.anvisa.gov.br/listas-de-precos. 

 

2.3 - SOLICITAÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO DOMICILIAR PELA OSA 

  

2.3.1 - Tendo recebido a documentação prevista no item 2.2.6 desta Ordem Técnica, a Seção 

responsável (conforme item 2.2.3) se encarregará de fazer os trâmites necessários para a realização 

desta etapa. 

 

2.3.2 - A partir das informações contidas no ANEXO A ou ANEXO B (fichas de solicitação de 

tratamento pata doença neoplásica ou auto-imune, respectivamente), será preenchido o ANEXO  C 

(Ficha de Solicitação de Medicamento de Uso Domiciliar).  

 

2.3.2.1 - Nos casos em que a solicitação de tratamento se originar de médico pertencente ao 
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COMAER, este será o responsável pelo preenchimento do ANEXO C e a etapa de avaliação 

técnico-administrativa do fornecimento de medicamento de uso domiciliar estará dispensada. 

 

2.3.2.2 - Nos casos em que a solicitação de tratamento se originar de médico não pertencente ao 

COMAER, deverá ser realizada a avaliação técnico-administrativa do fornecimento de 

medicamento de uso domiciliar, a fim de verificar se: 

a) a prescrição médica e o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido atendem aos requisitos 

apresentados nos itens 2.2.6.1 e 2.2.6.2, respectivamente; 

 

b) as informações contidas na Ficha de Solicitação de Tratamento para Doença Neoplásica 

(ANEXO A) ou na Ficha de Solicitação de Tratamento para Doença Auto-Imune (ANEXO B) 

viabilizam uma análise adequada; 

 

c) o tratamento pode ser substituído por drogas genéricas, similares ou biossimilares aos 

medicamentos prescritos, desde que disponíveis no comércio nacional com a mesma eficácia 

terapêutica; 

 

d) o tratamento atende aos preceitos da ética médica; 

 

e) os medicamentos prescritos foram especificamente aprovados pela Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA) para o tratamento da doença listada no ANEXO A OU ANEXO B; 

 

f) todos os medicamentos solicitados, nas quantidades e especificações apresentadas no ANEXO A 

ou no ANEXO B pelo médico solicitante, preenchem critérios técnicos adequados, conforme a 

doença e o(s) medicamento(s) solicitado(s). 

 

2.3.3 - Cada OSA designará um Oficial Médico que será o responsável pela etapa de avaliação 

técnico-administrativa do fornecimento de medicamentos de uso domiciliar, prevista no item 

2.3.2.2. Como apoio à decisão desses Oficiais Médicos, deverão ser consultados os critérios 

disponibilizados no Manual de Auditoria em Saúde do SISAU. 

 

2.3.3.1 - Sempre que necessário, será de responsabilidade do avaliador técnico-administrativo entrar 

em contato e orientar o médico especialista solicitante para a adoção das medidas necessárias à 

viabilização da análise. 

 

2.3.3.2 - Caso o Oficial Médico responsável por esta etapa de avaliação técnico-administrativa 

considere necessário, poderá solicitar a consultoria de médicos especialistas do COMAER por meio 

de endereço eletrônico funcional criado especificamente para este fim.  

 

2.3.3.3 - O deferimento ou não da solicitação de medicamento de uso domiciliar pelo Oficial 

Médico responsável por esta etapa de avaliação técnico-adminiostrativa será registrado no próprio 

ANEXO C. 

 

2.4 - AUTORIZAÇÃO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE USO DOMICILIAR 

PELA OSA 

 

2.4.1 - Após o adequado preenchimento do ANEXO C, com o resultado da avaliação técnico-

administrativa (se for o caso de solicitação de tratamento originada por médico não pertencente ao 

COMAER), toda documentação (ANEXO A ou B, cópia da prescrição médica, cópia do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido e ANEXO C), organizada em processo, deverá ser encaminhada 

ao Chefe/Diretor/Comandante da OSA responsável ou a Oficial a quem seja delegada competência 

para autorização da dispensação do medicamento. 
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2.4.1.1 - A Seção designada para gerenciamento do processo de fornecimento de medicamentos de 

uso domiciliar (conforme item 2.2.3 desta Ordem Técnica) é a responsável por acompanhar os 

trâmites necessários para a realização desta etapa. 

 

2.4.2 - A autorização da dispensação do medicamento pela autoridade competente será registrada no 

próprio ANEXO C (Ficha de Solicitação de Medicamento de Uso Domiciliar). 

 

2.5 - DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO DOMICILIAR PELA OSA 

 

2.5.1 - A entrega do medicamento de uso domiciliar, previamente  autorizado, será feita somente ao 

beneficiário assistido (paciente), ao Beneficiário Titular ou a representante legal formalmente 

designado e ficará sob a responsabilidade da Seção designada para este fim (conforme item 2.2.3 

desta Ordem Técnica). 

 

2.5.2 - O Beneficiário Titular ou o beneficiário assistido poderá designar representante legal ou 

procurador constituído para a retirada do(s) medicamento(s). 

 

2.5.3 - O cadastro de representante legal ou procurador constituído deverá ser realizado junto à 

Seção responsável (conforme item 2.2.3 desta Ordem Técnica), por meio da entrega dos seguintes 

documentos: 

 

a) Declaração Autorizadora (ANEXO D) ou Procuração Pública ou Sentença de Interdição; 

 

b) cópia do documento de identidade do representante legal ou procurador constituído; 

 

c) comprovante de residência do representante legal ou procurador constituído. 
 

2.5.3.1 - Para cada beneficiário assistido com o fornecimento de medicamento de uso domiciliar, 

poderá ser cadastrado 01 (um) representante para retirada do produto na OSA. 

 

2.5.3.2 - A substituição de representante poderá ser realizada a qualquer tempo, desde que 

apresentada a documentação especificada no item 2.5.3 acima. 

 

2.5.4 - A dispensação dos medicamentos pela OSA será feita por meio de baixa hospitalar 

administrativa, quando também deverá ser preenchido e assinado o Recibo de Dispensação de 

Medicamento Domiciliar (ANEXO E), em duas vias, para que uma via seja arquivada na OSA e a 

outra entregue ao responsável pela retirada do fármaco.  

 

2.5.5 - O planejamento da dispensação do medicamento será feito até o limite de 3 (três) meses de 

competência, desde que o tratamento esteja consolidado, previamente autorizado para o período e 

não haja possibilidade de alteração da quantidade ou especificação. A efetiva entrega do fármaco, 

porém, deverá ser realizada mês a mês, exceto para casos devidamente autorizados e justificados 

pelo Chefe/Diretor/Comandante da OSA responsável ou pelo Oficial a quem seja delegada 

competência  

 

2.5.6 - A cobrança da indenização pelo medicamento ocorrerá conforme o previsto em norma 

específica do COMAER. 
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2.6 - RENOVAÇÃO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE USO DOMICILIAR 

PELA OSA 

 

2.6.1 - O processo iniciado pelo preenchimento da Ficha de Solicitação de Tratamento para Doença 

Neoplásica (ANEXO A) ou da Ficha de Solicitação de Tratamento para Doença Auto-Imune 

(ANEXO B) permitirá a dispensação dos medicamentos autorizados por até 3 (três) meses. Ao fim 

do período autorizado para dispensação, a renovação do processo de fornecimento do medicamento 

pela OSA dependerá do preenchimento de nova Ficha de Solicitação de Tratamento (ANEXO A ou 

B) e reinício do processo. 

 

2.6.2 - Por ocasião da última entrega de medicamento previamente autorizado, a Seção responsável 

(conforme item 2.2.3 desta Ordem Técnica) deverá informar ao beneficiário assistido ou a seu 

representante da necessidade de apresentar nova Ficha de Solicitação de Tratamento, com cópia 

atualizada da prescrição médica, para a continuidade da dispensação.  

 

2.6.3 - Nos casos em que for necessária a mudança do esquema de tratamento proposto antes do 

término do período de 3 meses previamente planejado, o processo de dispensação de medicamentos 

de uso domiciliar também deverá ser reiniciado, com apresentação de Ficha de Solicitação de 

Tratamento e cópia atualizada da prescrição médica, 

 

 

3 - DISPOSIÇÕES FINAIS  

 

3.1 - Esta Ordem Técnica foi elaborada pela Divisão Técnica da SARAM. 

 

3.2 - Os casos não previstos na presente Ordem Técnica serão resolvidos pelo Diretor de Saúde.  

 

3.3 - A presente publicação entrará em vigor após sua publicação no Boletim do Comando da 

Aeronáutica (BCA). 

Maj Brig Med JOSÉ LUIZ RIBEIRO MIGUEL 

                    Diretor de Saúde da Aeronáutica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Publicado no BCA n.º 212, de 23 de novembro de 2020) 
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Anexo A - Ficha de solicitação de tratamento para doença neoplásica 

 

 

ANEXO A (Fl 01/02)       

FICHA DE SOLICITAÇÃO DE TRATAMENTO PARA DOENÇA NEOPLÁSICA  

 

  

 

Prestador do Serviço de Saúde 

 

Nome do 
cliente

 

SARAM: 

 

 

 

 

Sexo: 
              

Data de nascimento: 

  

Idade: 

 

Data da solicitação: 

 

 

Diagnóstico e Estadiamento: 

 

Diagnóstico Histopatológico (com data do diagnóstico): 

 

 

 

CID -10: 

 

 

Local das metástases: 

 

 

Superfície Corporal: 

 

 

Peso:  

 

 

Altura:  

 

 

 

T: 

 

 

N: 

 

 

M: 

 

 

 

 

Estágio clínico: 
                           

Outros Estadiamentos/Classificações: 

 

 

Dados Clínicos: 

 

História Clínica (Detalhar todos os dados clínicos e/ou todos os resultados de exames complementares que fundamentam o diagnóstico e justificam o 
tratamento. Anexar laudos de exames.): 

 

 

 

Tratamentos realizados anteriormente (número de ciclos, datas e esquemas): 

 

Cirurgia ou Radioterapia: 

 

 

 

Quimioterapia adjuvante: 

 

 

 

Quimioterapia 1º linha: 

 

 

 

Quimioterapia 2º linha ou mais:  
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ANEXO A (Fl 02/02)       

FICHA DE SOLICITAÇÃO DE TRATAMENTO PARA DOENÇA NEOPLÁSICA  

 

  

 

Esquema terapêutico proposto: 

 

 

Finalidade:  
                                 

 

 

 

Performance status atual: 

 

No caso de tratamento paliativo, informar neste campo se é 1ª linha, 2ª linha, 3ª linha ou mais: 

 
Protocolo proposto (a ser discriminado nos campos abaixo):  

 

Número de ciclos previstos:  

 

 

Medicamento: 

 

Dose por m2/Kg:  

 

Dose total:  

 

Dias de aplicação e intervalo: 

 

Via Administ. 

 

Medicamento: 

 

Dose por m2/Kg:  

 

Dose total:  

 

Dias de aplicação e intervalo: 

 

Via Administ. 

 

Medicamento: 

 

Dose por m2/Kg:  

 

Dose total:  

 

Dias de aplicação e intervalo: 

 

Via Administ. 

 

Medicamento: 

 

Dose por m2/Kg:  

 

Dose total:  

 

Dias de aplicação e intervalo: 

 

Via Administ. 

 

Medicamento: 

 

Dose por m2/Kg:  

 

Dose total:  

 

Dias de aplicação e intervalo: 

 

Via Administ. 

 

Medicamento: 

 

Dose por m2/Kg:  

 

Dose total:  

 

Dias de aplicação e intervalo: 

 

Via Administ. 

 

Medicamento: 

 

Dose por m2/Kg:  

 

Dose total:  

 

Dias de aplicação e intervalo: 

 

Via Administ. 

 

Medicamento: 

 

Dose por m2/Kg:  

 

Dose total:  

 

Dias de aplicação e intervalo: 

 

Via Administ. 

 

Medicamento: 

 

Dose por m2/Kg:  

 

Dose total:  

 

Dias de aplicação e intervalo: 

 

Via Administ. 

 

Medicamento: 

 

Dose por m2/Kg:  

 

Dose total:  

 

Dias de aplicação e intervalo: 

 

Via Administ. 

 

Medicamento: 

 

Dose por m2/Kg:  

 

Dose total:  

 

Dias de aplicação e intervalo: 

 

Via Administ. 

 

Considerações Bibliográficas 

 

 

Solicito o(s) medicamento(s) acima discriminado(s) para uso durante o período de tratamento do paciente. 
Nome Completo, CRM e Assinatura do Médico Assistente: 

 

 

AUDITORIA PROSPECTIVA (PARA OS CASOS EM QUE O MÉDICO ASSISTENTE NÃO PERTENÇA AO COMAER) 
(    )  DEFIRO a solicitação do(s) medicamento(s) discriminado(s) acima.  
(    ) INDEFIRO a solicitação do(s) medicamento(s) pelo(s) seguintes motivos:   

 

 
 
Data, Nome Completo, CRM e Assinatura do Médico Auditor: _______________________________________________________________________ 
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Anexo B - Ficha de solicitação de tratamento para doença auto-imune 

                                                                                                                                                    

 

ANEXO B      

FICHA DE SOLICITAÇÃO DE TRATAMENTO PARA DOENÇA AUTO-IMUNE 

 

  

 

 

Prestador do Serviço de Saúde 

 

Nome do 
cliente

 

SARAM: 

 

 

 

 

Sexo: 
              

Data de nascimento: 

  

Idade: 

 

Data da solicitação: 

 

 

CID -10: 

 

Diagnóstico: 

 

Peso:  

 

Altura:  

 

 

 

Dados Clínicos: 
Anamnese: 

 

 

Dados Clinimétricos, ICAD – Índices Compostos da Atividade da Doença (DAS28, CDAI, SDAI, BASDAI, ASDAS, outros) 

 

Critérios Diagnósticos (Detalhar todos os dados clínicos e/ou todos os resultados de exames complementares que fundamentam o diagnóstico e justificam o 
tratamento. Anexar laudos de exames.): 

 

 

Tratamento(s) previamente instituído(s) e resultado(s) obtido(s): 

 

 

 

 

Imunobiológico ou Alvo-Molecular proposto: 

 

Medicamento: 

 

 

Dose:  

 

 

Via de Administração:                        

 

 

Quantidade /mês:                

 

 

Medicamento: 

 

 

Dose:  

 

 

Via de Administração:                        

 

 

Quantidade /mês:                      

 

 

Solicito o(s) medicamento(s) acima discriminado(s) para uso durante o período de tratamento do paciente. 
Nome Completo, CRM e Assinatura do Médico Assistente: 

 

 

AUDITORIA PROSPECTIVA (PARA OS CASOS EM QUE O MÉDICO ASSISTENTE NÃO PERTENÇA AO COMAER) 
(    )  DEFIRO a solicitação do(s) medicamento(s) discriminado(s) acima.  
(    ) INDEFIRO a solicitação do(s) medicamento(s) pelo(s) seguintes motivos:   

 

 
 
Data, Nome Completo, CRM e Assinatura do Médico Auditor: _______________________________________________________________________ 
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Anexo C - Ficha de solicitação de medicamento de uso domiciliar 

 
 

 

ANEXO C     

FICHA DE SOLICITAÇÃO DE MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR  

 

  

 

 

 
 

PARA PREENCHIMENTO EXCLUSIVO DE OFICIAL MÉDICO AUDITOR OU MÉDICO ASSISTENTE ESPECIALISTA DA OSA 

 

Nome do 
cliente

 

SARAM: 

 

 

 
 
Medicamento(s) em análise: 
Medicamento: 

 

Dose:  

 

Via de Administração:                        

 

Quantidade /mês:                

 

Medicamento: 

 

Dose:  

 

Via de Administração:                        

 

Quantidade /mês:                      

 

 

Medicamento: 

 

 

Dose:  

 

 

Via de Administração:                        

 

 

Quantidade /mês:                

 

 

Medicamento: 

 

 

Dose:  

 

 

Via de Administração:                        

 

 

Quantidade /mês:                      

 

 

Medicamento: 

 

 

Dose:  

 

 

Via de Administração:                        

 

 

Quantidade /mês:                

 

 

Medicamento: 

 

 

Dose:  

 

 

Via de Administração:                        

 

 

Quantidade /mês:                      

 

 

 
 
DEFIRO a dispensação do(s) medicamento(s) de uso domicilar discriminado(s) acima. 

 

Data, Assinatura e Carimbo do Oficial Médico: 

 

 
 
 
 
AUTORIZO a dispensação do(s) medicamento(s) de uso domiciliar acima deferido(s) pelo Oficial Médico Auditor.  

 

Assinatura e Carimbo do Diretor/Chefe /Comandante da OSA ou de Oficial a quem for delegada 
competência
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Anexo D - Declaração autorizadora 

 

 Pelo presente instrumento particular de autorização, eu, _____________________________ 

(Nome completo do Beneficiário assistido ou do Beneficiário Titular, com Posto ou Graduação, 

caso seja militar), ____________________ (Nacionalidade), _________________________ 

(Estado Civil), ______________________________ (Profissão), portador(a) da cédula de 

identidade  ________________________ (Nº e Órgão expedidor), CPF nº 

__________________________ e SARAM nº ___________________, residente e domiciliado a 

________________________________________________________________________________ 

(Endereço completo),  CEP ______________, telefone (___) ________________, autorizo _______ 

__________________________________________________ (Nome completo), ______________ 

(Estado civil), ________________________________ (Profissão), portador(a) da cédula de 

identidade  ________________________ (Nº e órgão expedidor) e do CPF nº 

___________________, residente e domiciliado a ______________________ 

________________________________________________________________________________ 

(Endereço completo),  CEP ______________, telefone (___) ________________, a representar-me 

junto a(o) _______________________ (Sigla da OSA) em todo o procedimento de obtenção do(s) 

medicamento(s), conforme documentação anexa, inclusive o seu recebimento, se for o caso.  

 

 

 

 

 

__________________ (Local), ______ (Dia) de ________________ (Mês) de __________ (Ano) 

 

 

 

 

_________________________________________________ 

ASSINATURA DO BENEFICIÁRIO ASSISTIDO / 

BENEFICIÁRIO TITULAR / REPRESENTANTE LEGAL 
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Anexo E - Recibo de dispensação de medicamento domiciliar (PREENCHER EM 2 VIAS)  

  

Beneficiário 

assistido  

Nome: 

SARAM: 

Beneficiário 

Titular  

Nome: 

Posto ou Graduação:  

1º 

mês 

MEDICAMENTO  
Quantidade 

autorizada 

Quantidade 

dispensada 

Data de 

entrega 
Valor 

     

     

     

Declaro que foi(ram) dispensado(s) o(s) medicamento(s) listado(s) acima.  
 

_______________________________________________________________ 

(Nome, Posto/Graduação e Assinatura do Militar que efetuou a entrega do medicamento) 

(    ) Paciente     (    ) Beneficiário Titular     (    ) Representante 

Declaro que recebi o(s) medicamento(s) listado(s) acima e que estou ciente de que o Beneficiário Titular arcará com  

valor previsto nas regras de indenização de serviços de saúde, resumidas no verso deste recibo. 

  

________________________________________________________________ 

(Nome e Assinatura do Paciente/Beneficiário Titular/Representante) 

2º 

mês 

MEDICAMENTO  
Quantidade 

autorizada 

Quantidade 

dispensada 

Data de 

entrega 
Valor 

     

     

     

Declaro que foi(ram) dispensado(s) o(s) medicamento(s) listado(s) acima.  
 

_______________________________________________________________ 

(Nome, Posto/Graduação e Assinatura do Militar que efetuou a entrega do medicamento) 

(    ) Paciente     (    ) Beneficiário Titular     (    ) Representante 

Declaro que recebi o(s) medicamento(s) listado(s) acima e que estou ciente de que o Beneficiário Titular arcará com o 

valor previsto nas regras de indenização de serviços de saúde, resumidas no verso deste recibo. 

________________________________________________________________ 

(Nome e Assinatura do Paciente/Beneficiário Titular/Representante) 

3º 

mês 

MEDICAMENTO  
Quantidade 

autorizada 

Quantidade 

dispensada 

Data de 

entrega 
Valor 

     

     

     

Declaro que foi(ram) dispensado(s) o(s) medicamento(s) listado(s) acima.  
 

_______________________________________________________________ 

(Nome, Posto/Graduação e Assinatura do Militar que efetuou a entrega do medicamento) 

(    ) Paciente     (    ) Beneficiário Titular     (    ) Representante 

Declaro que recebi o(s) medicamento(s) listado(s) acima e que estou ciente de que o Beneficiário Titular arcará com o 

valor previsto nas regras de indenização de serviços de saúde, resumidas no verso deste recibo. 

________________________________________________________________ 

(Nome e Assinatura do Paciente/Beneficiário Titular/Representante) 
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Continuação do Anexo E  - Recibo de dispensação de medicamento domiciliar– verso da folha 

 

 

REGRAS DE INDENIZAÇÃO 

Beneficiários do FUNSA Pagamento de 20% dos custos. 

Beneficiários exclusivos 

da AMH 

Pagamento de 100% dos custos 

 


