Como economizar na conta dos remédios?
Seguem algumas dicas da colega Sandra Fonseca, da Procergs, para economizar na conta dos
medicamentos.
Verifique se os remédios utilizados são fornecidos por algum centro de saúde da rede estadual
ou na Farmácia Popular. No Centro de Saúde Santa Marta, em Porto Alegre, é possível fazer
essa verificação.
Endereço do CS Santa Marta: Capitão Montanha 27 - Centro - Porto Alegre. Telefone: (51)
3226-5002
Temos 3 possibilidades:
1) Se for fornecido por Centro de Saúde:
- Não é necessário entrar com processo administrativo; basta levar a receita, que deve ser em
receituário do SUS, e retirar o remédio.
2) Se for fornecido pela Farmácia Popular:
- Procure farmácias da rede de farmácia popular, as mais conhecidas já estão na rede.
- Não é necessário entrar com processo administrativo; basta levar a receita, que deve ser em
receituário do SUS, e retirar ou comprar o remédio. No caso de compra, o preço é bem mais
barato que o de mercado.
3) Se não for fornecido nem por Centro de Saúde e nem pela Farmácia popular:
- Entre com processo administrativo na Farmácia do Estado solicitando os medicamentos. Os
medicamentos que a Secretaria Estadual de Saúde fornece são chamados de "Medicamentos
Especiais".
3.1. Para entrar com o processo administrativo, tem que fazer o caminho abaixo:
- Verificar no link da Secretaria do Estado os formulários que devem ser preenchidos (link:
http://www.saude.rs.gov.br/wsa/portal/index.jsp?menu=organograma&cod=4799)
- Imprimir os formulários e preencher.
* Os formulários preenchidos pelo paciente e responsável são: "Cadastro de Usuários" e
Cadastros de Responsáveis".
* O 2º formulário "Dados Preenchidos pelo médico assistente" deve ser preenchido pelo
médico do paciente. O médico deve ser do SUS e o receituário e o laudo também tem que ser
em papeis do SUS.
* O formulário "Avaliação" é preenchido pela Secretaria de Saúde.
- Solicitar receita e laudo do médico.

* Na receita e no formulário "Dados preenchidos pelo médico assistente" tem que ter o CID
compatível com a doença que o remédio atende.
-------------------------------------------------------------------------------------Na dúvida do CID, verifique na tabela de procedimentos do SUS no site:
http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/inicio.jsp
Entrar no item "Acessar tabela Unificada". Verificar Procedimentos (no SUS Medicamentos
também são Procedimentos).

3.2. Documentação necessária para abertura de processo administrativo para solicitação de
Medicamentos Especiais:
- Cópia dos documentos: carteira de identidade, CPF, cartão SUS e comprovante de residência
do paciente.
- Cópia dos documentos: carteira de identidade, CPF, cartão SUS e comprovante de residência
do responsável legal (para pacientes menores de 18 anos).
- Receita médica original adequada ao tipo de medicamento (controle especial, notificação de
receita ou receituário simples) atualizada com assinatura e carimbo do médico com CRM
legível, e a descrição do medicamento de acordo com a Denominação Comum Brasileira, dose
por unidade posológica (concentração), apresentação (comprimido, drágea, cápsula, xarope,
spray etc.), posologia e duração do tratamento.
- Relatório médico detalhado contendo diagnóstico da doença, história terapêutica prévia,
parefeitos com outros medicamentos, tempo de duração do tratamento e demais informações
que possam auxiliar na análise da solicitação.
- Cópia dos exames complementares que comprovem o agravo para o qual está(ão) sendo
pedido(s) o(s) medicamento(s).

**Não tem vínculo com comprovação de renda, não é solicitado nenhum documento que
comprove renda.
***O Cartão SUS - CNS (Carteira Nacional do SUS) pode ser tirado em qualquer Centro de
Saúde. Na portaria diz que tem que levar CNS do responsável também.

3.3. Depois de ter toda documentação, tirar 1 cópia extra de tudo antes da entrega, para
guardar em casa.
Entregar a documentação no endereço:
Farmácia de Medicamentos Especiais
Av. Borges de Medeiros nº 546 - térreo

Porto Alegre - RS - CEP 90020-022
Telefone: (51) 3901-1004
Fax: (51) 3225-8179

**Vai ser entregue um número de protocolo para acompanhar o andamento pela Internet
***Se for negado, ir no mesmo endereço e pedir a negativa por escrito. Com os documentos
que foram copiados antes da entrega, e a negativa por escrito, entrar judicialmente.

O Sindppd/RS alerta que a cultura da automedicação, somada à geniosidade do marketing,
expõem inúmeras pessoas ao perigo. O uso incorreto de substâncias, durante vários períodos
da vida, onde o sistema imune é perturbado, facilita as intoxicações, hipersensibilidade e a
resistência de organismos nocivos. Portanto, para a aquisição de quaisquer remédios, consulte
um médico.
Sindppd/RS

