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Nota técnica 001/2022 – Assistência Farmacêutica 

 

 

Institui diretrizes clínicas para a dispensa dos medicamentos finasterida e doxazosina para tratamento da 

hiperplasia benigna da próstata no âmbito da rede de serviços da Secretaria Municipal de Saúde de 

Iracemápolis. 

 

Considerando: 

- A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem instituída pela Portaria MS n° 1944 de 28 de 

agosto de 2009, relaciona os principais agravos e condições crônicas como um dos cinco eixos temáticos;  

- A prevalência da hiperplasia benigna de próstata em homens entre 61 a 70 anos de idade é superior a 70%; 

- A Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME e a Relação Municipal de Medicamentos 

incorporaram o medicamento finasterida para tratamento da hiperplasia benigna da próstata;  

- Tanto o crescimento benigno quanto o crescimento maligno da próstata podem apresentar a mesma 

sintomatologia, sendo necessário diagnóstico diferencial entre as doenças por médico especialista 

(urologista) para todos os pacientes sintomáticos;  

 

Resolve:  

- A dispensa do medicamento finasterida 5 mg nas Farmácias de Atenção Básica da Secretaria Municipal de 

Saúde de Iracemápolis; deverá ser realizada exclusivamente nos casos em que o prescritor esteja 

identificado como médico urologista.  

- A dispensa do medicamento doxazosina 2 mg e 4 mg nas Farmácias de Atenção Básica da SMS-SP poderá 

ser realizada mediante apresentação de prescrição médica, independente da especialidade do médico 

prescritor.  

- A doxazosina tem indicação de uso em outras afecções além do alívio de sintomas na hiperplasia benigna 

da próstata.  
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- Incumbir as Áreas Técnicas de Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas não Transmissíveis e Saúde do 

Homem e Assistência Farmacêutica da Coordenação das Redes de Atenção à Saúde de apoiar os profissionais 

de saúde nas questões técnicas relacionadas à Linha de Cuidado da hiperplasia benigna de próstata.  

- Esta nota técnica entra em vigor na data de sua publicação.  

 

 

Após, à Assistência Farmacêutica para o que mais couber.  

 

 

Milene de G.  Serrati – CRF 24552 

Assistência Farmacêutica 

 

 

Iracemápolis, 05 de agosto de 2022.  

 

 

 

                     JUVENAL BAPTISTELLA CHIOCHETI 

                   - Secretário Municipal da Saúde – 
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Nota técnica 002/2022 – Assistência Farmacêutica 

 
 
Institui diretrizes para prescrição particular e/ou conveniada de demandas não padronizadas no SUS no 

Município de Iracemápolis. 

 
 

PROTOCOLO PARA PRESCRIÇÃO DE DEMANDAS NÃO PADRONIZADAS NO SUS NO 

MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS 

 

 
  Considerando a RESOLUÇÃO Nº 29, DE 26 DE JANEIRO DE 2017 do Ministério da Saúde que dispõe sobre 

a apresentação de justificativa para a prescrição de medicamento (s) não padronizado(s) no Sistema Único de Saúde (SUS), 

considerando a  NOTA TÉCNICA nº 26/2022 do COSEMS/SP de 19 de abril de 2022 “providências a respeito de prescrições 

de medicamentos não incorporados no SUS emitidas por serviços estaduais” e  considerando a Lei Federal 12.401 de 28 

de abril de 2011, que dispõe sobre a assistência terapêutica e a incorporação de tecnologias em saúde no SUS, a qual 

define que os medicamentos utilizados nos serviços de saúde são aqueles constantes da Relação Nacional de 

Medicamentos Essenciais (RENAME) e, outros medicamentos, que de forma complementar, constam das relações de 

medicamentos instituídas pelos gestores estaduais e municipais (REMUME); tal protocolo veem instituir regras para 

atendimento de prescrição de demandas não padronizadas particular e/ou conveniada no SUS no município de 

Iracemápolis. 

 

Perante o exposto acima as prescrições médicas, odontológicas ou nutricionais devem se adequar às listas oficiais 

(municipal e/ou estadual) de forma que os usuários tenham acesso aos medicamentos de que necessitam dentro da 

padronização SUS. Porém quando da não possibilidade, os itens a seguir serão analisados para os novos processos e 

renovação de pacientes já cadastrados no município que são atendidos na Farmácia Especializada: 

 

- A solicitação será feita no formulário para Requerimento de medicamento ou nutrição enteral não disponibilizado pelo 

SUS (Anexo I), em caráter de excepcionalidade, esgotadas todas as alternativas terapêuticas disponibilizadas, sendo 
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importante apresentar na literatura científica forte nível de evidência para sua utilização; 

 

- Ao solicitar medicamentos e fórmulas nutricionais não padronizados, o prescritor deverá informar em Laudo sobre 

o USO PRÉVIO de todos os medicamentos ou fórmulas nutricionais padronizadas no SUS para a enfermidade solicitada, 

detalhando as doses, tempo de uso e o resultado obtido.  A não utilização prévia dos medicamentos padronizados no SUS 

pelo paciente deverá ser justificada baseada em evidências científicas disponíveis e, se for o caso, em exames/laudos da 

especialidade médica que comprovem a impossibilidade de uso dos mesmos (alergia, distúrbio gastrointestinais, entre 

outros). 

- Após abertura do processo, a solicitação será encaminhada para a Comissão Municipal de Avalição de Demandas não 

Padronizadas composta pelos setores de Assistência Farmacêutica, Avaliação Social, Departamento Jurídico e 

Coordenação de Saúde Municipal; para avaliação dos documentos anexados. Após análise, caso tenha a solicitação 

DEFERIDA, o medicamento/fórmula nutricional será adquirido por PROCESSO LICITATÓRIO, na modalidade de ata de 

registro de preço para atendimento, salvo os casos em que já houver ata vigente, e, tão logo chegue, será encaminhado 

à Farmácia Especializada para atendimento ao paciente. 

Importante ressaltar que, o envio incompleto das documentações acima solicitadas pelo paciente e/ou representante 

legal, implicará em atraso na análise da solicitação e, consequentemente, podendo interferir no início do tratamento 

ao paciente. 

 

NORMAS GERAIS PARA SOLICITAÇÃO 
  

- Pacientes residentes no município de Iracemápolis a pelo menos 06 meses; 

  

- Tratamento de doença crônica, em caráter ambulatorial; 

  

- Não será avaliada solicitação de fórmula de manipulação fora do contrato municipal, caso exista; 

  

- Não será avaliada solicitação de medicamento de associações de substâncias que são disponibilizadas de maneira 

isolada pelo SUS; 
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- Somente será avaliada solicitação de medicamento ou nutrição enteral com registro na ANVISA, com autorização e 

comercialização no país; 

  

DOCUMENTOS EXIGIDOS 

  

1) Receita médica original, em duas vias, legível e com data inferior a 30 dias; 

 2) Formulário para Requerimento de medicamento ou nutrição enteral não disponibilizado pelo SUS (Anexo I), com as 

assinaturas do paciente ou responsável e médico prescritor; 

3) cópia da carteira de identidade ou certidão de nascimento; 

4) cópia do CPF e título de eleitor; 

5) cópia do comprovante de residência atual; 

6) cópia do Cartão Nacional de Saúde - Cartão SUS (solicitar na rede municipal de saúde) e 

7) procuração, para representantes de usuários (levar documento de identificação com a mesma assinatura da 

procuração e cópia do documento de identidade do representante). 

 

- Esta nota técnica entra em vigor na data de sua publicação.  

 

Após, à Assistência Farmacêutica para o que mais couber.  

 

Iracemápolis, 05 de agosto de 2022.  

 

Milene de G.  Serrati – CRF 24552 

Assistência Farmacêutica 

 

 

 

                     JUVENAL BAPTISTELLA CHIOCHETI 

                   - Secretário Municipal da Saúde – 
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ANEXO I 
 

  

REQUERIMENTO DE MEDICAMENTO/NUTRIÇÃO ENTERAL NÃO DISPONIBILIZADO PELO SUS 

MUNICÍPIO IRACEMÁPOLIS 

 

Nome do(a) paciente:   

Medicamento/fórmula nutricional:   

Enfermidade:                                                                                                                               CID-10:     

1.    Sobre a forma de atendimento: 
 

1.1. Trata-se de paciente atendido nos serviços: público de saúde (__) Privado (    ) [Plano de saúde (__), qual 

operadora?                                                 _] 

1.2. Houve tentativa de acesso ao medicamento no plano de saúde? Sim (__) Não (    ) 
 

1.2.1.Caso positivo, em que data?         /         /          Houve negativa? [Sim, Escrita (    ) Verbal (__)] Não (__) 
 

1.3. Houve tentativa de obter o medicamento no SUS? Sim (    ) Não (__) 
 

1.3.1.Caso  positivo,  em  que  Unidade/Município/Estado? 
 

Em que data?           /           /            Houve negativa? [Sim, Escrita (__) Verbal (    )] Não (__) 
 

2.    Trata-se de produto(s) aprovado(s) pela ANVISA? Sim (    ) Não (    ) 
 

3.    Trata-se de prescrição off label? Sim (__) Não (    ) 
 

3.1. Caso positivo, informe a evidência científica que justifique a prescrição off label   
 

 
 
 
 
 
 

4.    Foram   prescritos   tratamentos   prévios    não   farmacológicos,   ou,   no   caso   de   fórmulas   nutricionais, 

suplementação artesanal? 

4.1. Sim (__), especifique    
 

 
 
 
 
 
 

4.2. Não (__), Justifique a não prescrição     
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5.    Foram  prescritos  tratamentos  prévios  farmacológicos/fórmulas  nutricionais  padronizados  no  SUS?   

Sim  (__) Não (__) 

5.1. Caso positivo, especifique dosagem e tempo de uso de cada um deles  

 

 
 
 
6.    Existe alternativa terapêutica disponível no SUS? Sim (    ) Não (__) 

6.1. Caso  positivo,  justifique  a  razão  para  a  prescrição  de  medicamento(s)/  fórmula(s)  nutricional(is)  não 

padronizado em detrimento ao oferecido pelo SUS    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
7.    O   medicamento(s)/   fórmula(s)   nutricional(is)     prescrito(s)   conta(m)   nos   Protocolos   Clínicos e  Diretrizes 

 

Terapêuticas do SUS? Sim (    ) Não (    ) 
 

8.    Trata-se de tratamento contínuo? Sim (    ) Não (__), tempo previsto      
 

9.    O medicamento(s)/ fórmula(s) nutricional(is)  é imprescindível para o paciente? Sim (__) Não (__) É urgente? 
 

Sim (__) Não (    ) 
 

10.  A  ausência de fornecimento do  medicamento(s)/  fórmula(s)  nutricional(is)  acima poderá ocasionar  quais  

as seguintes consequências: 

(__) Risco de morte 
 

(__) Perda irreversível de órgãos ou funções orgânicas 
 

(__) Grave comprometimento do bem-estar 
 

(__) Outras, especifique      
 

11.  A  utilização  do  medicamento(s)/  fórmula(s)  nutricional(is)  eliminará  o  perigo  das  consequências/sequelas? 
 

Sim (__) Não (    ), justifique:   
 

 
 
 
 
 
 

12.  Especificar o quadro clínico, as peculiaridades do paciente e demais considerações que justifique a prescrição 
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do medicamento(s)/ fórmula(s) nutricional(is)      

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Local:__________________________________________. 
 
 
Data:_______/__________/____________. 
 
 
 
 
 
Assinatura do Prescritor:______________________________________. 
 
 
Carimbo e Conselho de Classe. 
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