
Documentos e Exames necessários 

 
Validade dos documentos: 
RECEITAS CONTROLADAS: 30dias 
RECEITAS: 60dias  
LME E LAUDO: 60dias 
 

Medicamentos para Alzheimer: 
- cópia do Mini Exame do Estado Mental 
- cópia da Escala CDR 
- cópia da TC ou RM do encéfalo 
- cópia do exame VDRL, TSH e Vitamina B12 
- cópia do hemograma, avaliação bioquímica (dosagem de sódio, potássio, glicose, uréia ou 
creatinina) 
- nível de escolaridade e inicio de tratamento 
- termo de consentimento 
 
Somatropina: 
- laudo médico contento: percentil da altura(curva NCHS) e velocidade de crescimento (cm/ano) 
- laudo radiológico com avaliação da idade óssea atualizado 
- RM ou TC da região hipotámo-hipofisária 
- Cariótipo 
- dosagem basal de GH e teste provocativo da secreção de GH atualizado 
- provas de função tireoidiana (TSH e T4) atualizado 
- termo de consentimento 
 
Isotretinoína:  

-Termo de � onsentimento 
- Notificação de Receita Especial 
 
Outros: 
Termo de Consentimento preenchido e assinado pelo médico e pelo paciente. 
 
INFLIXIMAB ou ADALIMUMABE - Receita Médica com detalhamento do esquema terapêutico. 
RALOXIFENO – Cópia do exame de Densitometria Óssea recente. 
SEVELAMER – Cópia das três últimas dosagens de Fósforo e Cálcio. 
ERITROPOETINA – Cópia do Hemograma. 
INTERFERON CONVENCIONAL ou LAMIVUDINA – Cópia de exames: HbsAg / HbeAg. 
SINVASTATINA, – Exame de colesterol LDL. 
ATORVASTATINA – Xerox do exame de colesterol LDL, e deve conter no laudo informações do uso anterior de 
sinvastatina ( medicação de 1º linha) e este não surtiu efeito. 
SOMATOTROFINA – Cópia dos exames: Dosagem de GH pós estímulo, laudo radiológico da idade óssea, dosagem de. 
INTERFERON PEGUILATO – Cópia dos Exames: Hemograma Completo, Contagem de Plaquetas, Últimas dosagens de 
Transaminases, Biópsia Hepática, Genotipagem, PCR qualitativo, PCR quantitativo, CD4 +  (coinfectados). 
RISPERIDONA,QUETIAPINA CLOZAPINA, ou OLANZAPINA – Deve conter no laudo médico esquemas terapêuticos 
anteriores com ou antipsicóticos típicos em que houve refratariedade ou intolerância. 

 
 


