
Saúde Suplementar

GUIA DE ACESSO 
A MEDICAMENTOS

URO-ONCOLÓGICOS 

Apoio:



DROGAS 
URO-ONCOLÓGICAS

PORTARIA Nº 1.945, DE 27 DE AGOSTO DE 2009
Altera, atualiza e recompõe a Tabela de 

Procedimentos, Medicamentos, Órteses/Próteses 
e Materiais Especiais do SUS.

Art. 9: estabelecer que os recursos financeiros relativos a esta Portaria 
irão onerar o Programa de Trabalho 10.302.1220.8585 – Atenção à Saúde 
da População para Procedimentos de Média e Alta Complexidade.

Art. 10: esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, com 
efeitos financeiros a partir da competência setembro/2009.

Art. 11: fica revogada a Portaria nº 467/SAS/MS, 
de 20 de agosto de 2007, publicada no Diário 
Oficial da União nº 162, de 22 de agosto de 
2007, seção 1, página 121.

O acompanhamento dos cânceres urológicos é 
comumente realizado pelo urologista. O urologista 
é uma peça fundamental para o tratamento desses 
tumores e também tem o poder de prescrição de 
drogas uro-oncológicas.

A Portaria nº 467/2007, que outorgava ao 
oncologista clínico a exclusividade de prescrição 
de análogos do hormônio liberador do hormônio 
luteinizante (LHRH) em pacientes do SUS, não se 
aplicava à Saúde Suplementar. 

Esse fato gerou um mal-entendido:
• Muitos urologistas começaram a enfrentar 

problemas para a prescrição de medicações 

indicadas para o tratamento não somente do 
câncer de próstata, mas também de outras 
neoplasias urológicas.

Apesar da falta de embasamento legal, essa 
situação também foi evidenciada na medicina 
privada, devido a deliberações de alguns planos de 
saúde.

Entretanto, essa normativa foi revogada em 2009:
• A Portaria nº 1.945/2009, do Ministério da 

Saúde, reestabelece a prescrição de drogas 
oncológicas pelos urologistas. 

• Esse entendimento foi retificado pelo parecer nº 
20/12 do Conselho Federal de Medicina (CFM).



A seguir, mostraremos as principais etapas do processo de 
prescrição das referidas drogas com cobertura pelo rol da ANS e 
fornecimento pelas operadoras de planos de saúde:

ELABORAR RECEITA MÉDICA.
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ANEXAR LAUDOS DOS EXAMES DE:
• PSA;
• Imagem;
• Biópsia (não precisa ser atual).

REFORÇAR AO PACIENTE/À SECRETÁRIA A 
NECESSIDADE DE ENTREGAR A DOCUMENTAÇÃO 
COMPLETA À OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE.
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ELABORAR RELATÓRIO MÉDICO COMPLETO COM 
AS SEGUINTES INFORMAÇÕES:
• Diagnóstico inicial (data);
• Tratamentos anteriores (cirurgia/radioterapia/uso de bloqueio 

hormonal e outros, com as respectivas datas);
• Níveis de PSA com as respectivas datas e nível de 

testosterona atual;
• Resultados de imagem;
• Estado atual do paciente;
• Nome do medicamento prescrito, posologia e 

indicação (cenário da doença).



(Carimbo/Assinatura)

ENDEREÇO

CONTATO

À 

O 

tem diagnóstico de neoplasia maligna de próstata (adenocarcionoma) desde  

                     . Inicialmente foi submetido à

em                                                                  .

Resultados de PSA (datas e valores em ng/ml):

Nível de testosterona (data e valor em ng/dl):

Resultados dos exames de imagem:

Com base nas informações descritas acima, o paciente encontra-se com:

Câncer de próstata avançado

Estado atual do paciente (performance-status)

Solicito, por gentileza, liberação de                  .

Posologia                                    de uso contínuo, visto a indicação para tratamento do 

Outros pontos pertinentes:

PLANO DE SAÚDE

NOME E IDADE

DATA OUTROS

DATA DATA

NOME DO MEDICAMENTO

Atenciosamente,



ENDEREÇO

CONTATO

NOME DO PACIENTE

NOME DO MEDICAMENTO

POSOLOGIA

NÚMERO DE CÁPSULAS

MANHÃ, TARDE OU NOITE

Sr.(a)

                                                                                                                                         

Uso oral:

Uso contínuo

Ingerir as                                                              sempre no mesmo horário todos os  

dias no período da                                           .

(Carimbo/Assinatura)

Atenciosamente,



FORMULÁRIO PARA SOLICITAÇÃO DE DROGAS 
URO-ONCOLÓGICAS:

A partir do momento que o paciente tiver a documentação para apresentar 
junto ao plano de saúde e a receita do medicamento, é preciso entrar em 
contato com a operadora do plano para garantir a autorização do tratamento.

A SECRETÁRIA OU O PACIENTE DEVEM LIGAR PARA 
A CENTRAL DE ATENDIMENTO DO CONVÊNIO PARA 
SOLICITAR A LIBERAÇÃO/AUTORIZAÇÃO.

O CONVÊNIO PASSARÁ AS SEGUINTES INFORMAÇÕES:
• E-mail para enviar os documentos;
• Retorno da solicitação, se foi liberada ou não;
• Forma de dispensação do medicamento (pode variar entre 

fontes pagadoras e de acordo com o plano do paciente).

APÓS A LIBERAÇÃO, O PACIENTE IRÁ RECEBER O 
MEDICAMENTO. ISSO PODE OCORRER POR MEIO DE:
• Entrega direta – em casa, via delivery;
• Retirada no Centro de Dispensação indicado pela fonte pagadora.
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